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Τροπολογία 27
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 284,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
κυρίως το άρθρο της 194, παράγραφος 1,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα οδηγία πρέπει να βασίζεται στην νέα νομική βάση για την ενέργεια, το άρθρο 194, 
παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ, εφόσον εξυπηρετεί τους στόχους που αναφέρονται εκεί. Η 
διαδικασία για λήψη αποφάσεων δυνάμει της τελευταίας διατύπωσης είναι η συναπόφαση, 
γεγονός που καθιστά δυνατή την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως 
συννομοθέτη.

Τροπολογία 28
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 284,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 194,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της νομοθεσίας είναι προφανώς να συμβάλει στη θέσπιση κοινής ενεργειακής πολιτικής, 
προς τούτο η παρακολούθηση των μεγάλων έργων ενεργειακής υποδομής αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για τον ορισμό της πολιτικής. Κατά συνέπεια, η νομική βάση θα πρέπει να είναι η 
νέα διάταξη της νέας Συνθήκης της Λισσαβώνας για τη θέσπιση μιας κοινής ενεργειακής 
πολιτικής (άρθρο 194). 
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Τροπολογία 29
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η καθιέρωση κοινής ενεργειακής 
πολιτικής με σκοπό την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, 
τη μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τη 
λειτουργία ανταγωνιστικών ενεργειακών 
αγορών αποτελεί στόχο που έχει θέσει η 
Κοινότητα.

(1) Η καθιέρωση κοινής, αλληλέγγυας
ενεργειακής πολιτικής με σκοπό την 
εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού 
της Κοινότητας, τη μετάβαση σε 
ενεργειακό σύστημα υψηλής απόδοσης 
και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
την αλληλέγγυα λειτουργία ενεργειακών 
αγορών με βάση τον θεμιτό ανταγωνισμό 
στο πλαίσιο της κοινής αγοράς αποτελεί 
στόχο που έχει θέσει η Κοινότητα 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται μόνο για τη λειτουργία ανταγωνιστικών αγορών, αλλά και για το ότι ο 
ανταγωνισμός αυτός πρέπει να είναι θεμιτός στην κοινή αγορά. Η δε ενεργειακή πολιτική 
πρέπει να είναι αλληλέγγυα και να στηρίζεται σε τεχνολογίες υψηλής απόδοσης που 
διασφαλίζουν χαμηλές εκπομπές.

Τροπολογία 30
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η καθιέρωση κοινής ενεργειακής 
πολιτικής με σκοπό την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, 
τη μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τη 
λειτουργία ανταγωνιστικών ενεργειακών 
αγορών αποτελεί στόχο που έχει θέσει η 
Κοινότητα.

(1) Η καθιέρωση κοινής ενεργειακής 
πολιτικής με σκοπό την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, 
τη μετάβαση σε μια ενεργειακά αποδοτική 
οικονομία που θα βασίζεται στην 
ανανεώσιμη ενέργεια και τη λειτουργία 
ανταγωνιστικών ενεργειακών αγορών 
αποτελεί στόχο που έχει θέσει η 
Κοινότητα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση αποτελούν τον πλέον αποδοτικό από 
άποψη κόστους μέσο για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ. Έως το 2050, η 
οικονομία της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τροπολογία 31
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ένα από τα στοιχεία αυτής της 
πολιτικής είναι η διαμόρφωση γενικής 
εικόνας σχετικά με την εξέλιξη των 
επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή της 
Κοινότητας, ώστε η Κοινότητα να έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες 
συγκρίσεις, σε εκτιμήσεις ή να λαμβάνει 
τα σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα 
αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως 
όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

(2) Ένα από τα στοιχεία αυτής της 
πολιτικής είναι η διαμόρφωση γενικής 
εικόνας σχετικά με την εξέλιξη των 
επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή της 
Κοινότητας, ώστε η Κοινότητα να έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες 
συγκρίσεις, σε εκτιμήσεις ή να λαμβάνει 
τα σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα 
αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως 
όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, 
μετά από πλήρη δημόσια διαβούλευση, 
στην οποία συμμετέχουν όλες οι 
αντίστοιχες ομάδες και οργανώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των κοινοτικών ενεργειακών σεναρίων από την Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει 
την πλήρη συμμετοχή του κοινού.
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Τροπολογία 32
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ενεργειακό τοπίο εντός και εκτός 
Κοινότητας έχει αλλάξει σημαντικά τα 
πρόσφατα έτη και καθιστά τις επενδύσεις 
σε ενεργειακή υποδομή καίριας σημασίας 
ζήτημα για την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
για την μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που έχει 
δρομολογήσει η Κοινότητα.

(3) Το ενεργειακό τοπίο εντός και εκτός 
Κοινότητας έχει αλλάξει τα πρόσφατα έτη 
κατά τρόπο ανεπιθύμητο εις ό,τι αφορά 
τον εφοδιασμό και καθιστά τις επενδύσεις 
σε ενεργειακή υποδομή πρόβλημα καίριας 
σημασίας που θα πρέπει να επιλυθεί για 
την εξασφάλιση του τακτικού ενεργειακού 
εφοδιασμού της Κοινότητας, την ομαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για 
την μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα 
υψηλής απόδοσης και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών που έχει 
δρομολογήσει η Κοινότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ενεργειακό τοπίο όχι μόνο έχει αλλάξει, αλλά ότι πρόκειται και 
για αρνητικές αλλαγές που προκάλεσαν ανωμαλίες στον τακτικό εφοδιασμό ενέργειας στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 33
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το ενεργειακό τοπίο εντός και εκτός 
Κοινότητας έχει αλλάξει σημαντικά τα 
πρόσφατα έτη και καθιστά τις επενδύσεις 
σε ενεργειακή υποδομή καίριας σημασίας 
ζήτημα για την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
για την μετάβαση σε ενεργειακό σύστημα 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που 

(3) Το ενεργειακό τοπίο εντός και εκτός 
Κοινότητας έχει αλλάξει σημαντικά τα 
πρόσφατα έτη και καθιστά τις επενδύσεις 
σε ενεργειακή υποδομή καίριας σημασίας 
ζήτημα για την εξασφάλιση του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Κοινότητας, 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
για την μετάβαση σε μια αποδοτική 
ενεργειακά οικονομία που θα βασίζεται 
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έχει δρομολογήσει η Κοινότητα. στην ανανεώσιμη ενέργεια που έχει 
δρομολογήσει η Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση αποτελούν τον πλέον αποδοτικό από 
άποψη κόστους μέσο για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ. Έως το 2050, η 
οικονομία της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 34
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η νέα κατάσταση στον ενεργειακό 
τομέα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε 
παντός είδους υποδομή σε όλους τους 
ενεργειακούς κλάδους, καθώς και την 
ανάπτυξη νέων τύπων υποδομής και νέων 
τεχνολογιών που να αφομοιώνονται από 
την αγορά. Η ελευθέρωση του ενεργειακού 
τομέα και η περαιτέρω ενοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς καθιστούν 
σημαντικότερο τον ρόλο των οικονομικών 
φορέων στο θέμα των επενδύσεων, 
παράλληλα δε νέες απαιτήσεις άσκησης 
πολιτικής, όπως λόγου χάρη στόχοι που 
επηρεάζουν το ενεργειακό μείγμα, θα 
στρέψουν τις πολιτικές που ασκούν τα 
κράτη μέλη προς νέα ή/και 
εκσυγχρονισμένη ενεργειακή υποδομή.

(4) Η νέα κατάσταση στον ενεργειακό 
τομέα απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε 
παντός είδους υποδομή σε όλους τους 
ενεργειακούς κλάδους, ιδιαίτερα στην 
ανανεώσιμη ενέργεια και την 
αποδοτικότητα της ενέργειας, καθώς και 
την ανάπτυξη νέων τύπων υποδομής και 
νέων τεχνολογιών που να αφομοιώνονται 
από την αγορά. Η ελευθέρωση του 
ενεργειακού τομέα και η περαιτέρω 
ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
καθιστούν σημαντικότερο τον ρόλο των 
οικονομικών φορέων στο θέμα των 
επενδύσεων, παράλληλα δε νέες 
απαιτήσεις άσκησης πολιτικής, όπως 
λόγου χάρη στόχοι που επηρεάζουν το 
ενεργειακό μείγμα, θα στρέψουν τις 
πολιτικές που ασκούν τα κράτη μέλη προς 
νέα ή/και εκσυγχρονισμένη ενεργειακή 
υποδομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση αποτελούν τον πλέον αποδοτικό από 
άποψη κόστους μέσο για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ. Έως το 2050, η 
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οικονομία της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 35
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει προς τούτο 
πάντοτε να εξετάζουν το ενδεχόμενο 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
σύμφωνα με το στόχο του 20% της ΕΕ 
για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ως το 
πλέον αποδοτικό από άποψη κόστους 
μέσο για την επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου και τη βελτίωση και 
οικοδόμηση επί υφιστάμενων υποδομών 
πριν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε νέες υποδομές. Τα 
επενδυτικά σχέδια στις ενεργειακές 
υποδομές θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται 
πλήρως με το στόχο του 2020 το 20% 
τουλάχιστον της ενέργειας να προέρχεται 
από αειφόρες ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας για 
το κλίμα, και τα σενάρια που προκύπτουν να ευθυγραμμίζονται πλήρως, και να συμβάλουν στην 
επίτευξη των υφιστάμενων κοινοτικών στόχων.

Τροπολογία 36
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με δεδομένα τους νέους στόχους (5) Με δεδομένα τους στόχους της 
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άσκησης πολιτικής και τις εξελίξεις της 
αγοράς, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις επενδύσεις στην ενεργειακή 
υποδομή στην Κοινότητα, προκειμένου 
ιδίως να προλαμβάνονται τα προβλήματα, 
να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και 
να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον 
αφορά τη μελλοντική εξέλιξη του 
ενεργειακού συστήματος στην Κοινότητα.

ενεργειακής πολιτικής και τις εξελίξεις της 
αγοράς, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις επενδύσεις προτεραιότητας 
στην ενεργειακή υποδομή στην Κοινότητα, 
προκειμένου ιδίως να προλαμβάνονται τα 
προβλήματα σχετικά με τη διασφάλιση 
του εφοδιασμού της, να προωθούνται οι 
βέλτιστες πρακτικές και να καθιερωθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη 
μελλοντική εξέλιξη των συνδεδεμένων 
μεταξύ τους ενεργειακών συστημάτων
στην Κοινότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστούν επενδυτικές προτεραιότητες, από τις οποίες εξαρτάται η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και χάρη στις μεταφορές μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων 
κρατών μελών.

Τροπολογία 37
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και, ιδίως, 
το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να διαθέτουν ακριβή δεδομένα και 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια, καθώς και τον παροπλισμό, στις 
σημαντικότερες συνιστώσες του 
ενεργειακού συστήματος της Κοινότητας.

(6) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και, ιδίως, 
το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει, προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
επενδυτικές προτεραιότητες, να διαθέτουν 
ακριβή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά 
με τρέχοντα και μελλοντικά επενδυτικά 
σχέδια, καθώς και τον προσωρινό ή 
οριστικό παροπλισμό τμημάτων των 
υποδομών, στις σημαντικότερες 
συνιστώσες του ενεργειακού συστήματος 
της Κοινότητας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές προτεραιότητες στον τομέα της παρακολούθησης των υποδομών πρέπει να 
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αφορούν τόσο τρέχοντα όσο και μελλοντικά σχέδια και να λαμβάνουν υπόψη επίσης την 
προσωρινή ή οριστική παύση λειτουργίας.

Τροπολογία 38
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Την Κοινότητα ενδιαφέρουν δεδομένα 
και πληροφορίες που αφορούν 
προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους 
ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
ανακοινώνονται στην Επιτροπή επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός της επόμενης πενταετίας 
και εκείνα που προβλέπουν παροπλισμό 
υποδομής εντός της επόμενης τριετίας.

(7) Την Κοινότητα ενδιαφέρουν δεδομένα 
και πληροφορίες που αφορούν 
προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους 
ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
ανακοινώνονται στην Επιτροπή επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός της επόμενης πενταετίας 
και εκείνα που προβλέπουν παροπλισμό 
υποδομής εντός της επόμενης τριετίας. 
Προκειμένου να διευκρινιστεί το στάδιο 
στο οποίο τα προγραμματιζόμενα 
επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να 
ανακοινώνονται, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να καλύπτει μόνο τα σχέδια εκείνα 
που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή, και κατά συνέπεια εκείνα για τα 
οποία έχει δοθεί η αναγκαία 
εξουσιοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 39
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Την Κοινότητα ενδιαφέρουν δεδομένα (7) Για τις μελλοντικές κοινοτικές 
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και πληροφορίες που αφορούν 
προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους 
ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι
ανακοινώνονται στην Επιτροπή επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός της επόμενης πενταετίας 
και εκείνα που προβλέπουν παροπλισμό 
υποδομής εντός της επόμενης τριετίας.

επενδύσεις έχουν μεγάλη σημασία 
δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν 
προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους 
ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν 
αναγκαίο να εξασφαλισθούν οι 
προϋποθέσεις για να ανακοινώνονται στην 
Επιτροπή, και ειδικότερα στην υπηρεσία 
της που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της αγοράς επενδυτικά 
προγράμματα και σχέδια τα οποία έχουν 
αρχίσει ήδη να εκτελούνται ή πρόκειται να
αρχίσουν εντός της επόμενης πενταετίας 
και εκείνα που προβλέπουν τον μερικό ή 
ολικό, προσωρινό ή οριστικό παροπλισμό 
υποδομής εντός της επόμενης πενταετίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με τον ολικό ή μερικό παροπλισμό υποδομής εντός της επόμενης 
πενταετίας, και όχι τριετίας, παρέχουν καλύτερες προοπτικές προγραμματισμού 

Τροπολογία 40
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και 
μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, βιοκαυσίμων και 
άνθρακα. Οι οικείες επιχειρήσεις πρέπει να 
είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο 
κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και 
πληροφορίες.

(10) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια στον 
τομέα των ενεργειακών υποδομών που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και 
μεταφορά πετρελαίου, αερίου, άνθρακα, 
τη θέρμανση και ψύξη, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
ανανεώσιμων καυσίμων για μεταφορά, 
ηλεκτρικής ενέργειας, και τη δέσμευση, 
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μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα. Οι 
οικείες επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο 
κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει την ακτίνα δράσης του κανονισμού και τη διευρύνει, 
προκειμένου να καλύψει όλες τις ενεργειακές πηγές και την πλήρη αλυσίδα υποδομών που 
συνδέονται με διάφορους τύπους ενεργειακών πόρων.

Τροπολογία 41
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και 
μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, βιοκαυσίμων και 
άνθρακα. Οι οικείες επιχειρήσεις πρέπει να 
είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο 
κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και 
πληροφορίες.

(10) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και 
μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, βιοκαυσίμων, 
διοξειδίου του άνθρακα και άνθρακα. Οι 
οικείες επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο 
κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη όταν 
πρόκειται για διακρατικό δίκτυο, τα εν 
λόγω δεδομένα και πληροφορίες που 
επιτρέπουν την παρακολούθηση της 
προόδου στην εκτέλεση των 
ανακοινωθέντων σχεδίων

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για ποιο λόγο να μην αναφέρεται ο άνθρακας, που είναι σημαντική πρωτογενής ενεργειακή 
πηγή, ενώ γίνεται αναφορά στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο; Η παρακολούθηση πρέπει να 
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αφορά επίσης την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση των ανακοινωθέντων σχεδίων, 
κυρίως ως προς καθυστερήσεις, εφόσον κατ' αυτόν τον τρόπο πράγματι αυξάνεται η διαφάνεια.

Τροπολογία 42
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και να 
ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να 
εξαιρούνται τα κράτη μέλη και οι 
επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι στην 
Επιτροπή θα παρέχονται ισοδύναμες 
πληροφορίες σύμφωνα με την ειδική για 
τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία της ΕΚ, η 
οποία έχει θεσπιστεί από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό 
αποσκοπεί την επίτευξη ανταγωνιστικών 
ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών, την 
αειφορία του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
συστήματος και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

(12) Προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και να 
ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να 
εξαιρούνται τα κράτη μέλη και οι 
επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι στην 
Επιτροπή θα παρέχονται ισοδύναμες 
πληροφορίες σύμφωνα με την ειδική για 
τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία της ΕΚ, η 
οποία έχει θεσπιστεί από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό 
αποσκοπεί την επίτευξη ανταγωνιστικών 
ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών, την 
αειφορία του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
συστήματος και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Οιαδήποτε αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που 
διευκρινίζονται στην τρίτη δέσμη 
ελευθέρωσης της ενέργειας (οδηγία 
2009/72/ΕΚ, οδηγία 2009/73/ΕΚ, 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 713/2009, 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009) πρέπει 
ως εκ τούτου να αποφεύγεται.

Or. en



PE430.916v01-00 14/67 AM\798540EL.doc

EL

Τροπολογία 43
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα κράτη μέλη, οι 
εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή, 
κατά περίπτωση, οι οργανισμοί στους 
οποίους έχουν ανατεθεί επενδυτικά 
προγράμματα ειδικά για τον ενεργειακό 
τομέα στην Ευρώπη, εξασφαλίζουν την 
ποιότητα, τη συνάφεια, την ακρίβεια, τη 
σαφήνεια, την έγκαιρη διαβίβαση και τη 
συνοχή των δεδομένων και των 
πληροφοριών που ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή, διασφαλίζοντας συγχρόνως το 
απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων 
δεδομένων ή πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή με το άρθρο 6, είναι απαραίτητο να προστεθεί μία 
αιτιολογική σκέψη που να αναφέρεται στην ευθύνη των κρατών μελών, των εξουσιοδοτημένων 
από αυτά οντοτήτων ή κατά περίπτωση των οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί 
επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, να εξασφαλίζουν την 
ποιότητα και τη συνάφεια των παρεχομένων δεδομένων, παράλληλα δε να διασφαλίζουν το 
απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή πληροφοριών.

Τροπολογία 44
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Επιτροπή και, ιδίως, το 
Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να καταρτίζουν σε τακτική βάση 
διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής 
εξέλιξης και των προοπτικών του 
ενεργειακού συστήματος της Κοινότητας 

(15) Η Επιτροπή και, ιδίως, το 
Παρατηρητήριό της Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να καταρτίζουν σε τακτική βάση 
διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής 
εξέλιξης και των προοπτικών του 
ενεργειακού συστήματος της Κοινότητας 
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και, όπου ενδείκνυται, περισσότερο 
εστιασμένη ανάλυση σε συγκεκριμένες 
πτυχές αυτού του ενεργειακού 
συστήματος. Η ανάλυση πρέπει, ιδίως, να 
συμβάλλει στη διαπίστωση δυνητικών 
κενών στις υποδομές και στις επενδύσεις, 
με σκοπό την μακρόπνοη εξισορρόπηση 
της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

και, όπου ενδείκνυται, περισσότερο 
εστιασμένη ανάλυση σε συγκεκριμένες 
πτυχές αυτού του ενεργειακού 
συστήματος. Η ανάλυση πρέπει, να 
συμπληρώνει τις εθνικές προσεγγίσεις, να 
αναπτύσσει τις περιφερειακές διαστάσεις 
και, ιδίως, να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της ενεργειακής ασφάλειας με τη 
διαπίστωση δυνητικών κενών στις 
υποδομές και στις επενδύσεις, και των 
συναφών κινδύνων με σκοπό την 
μακρόπνοη εξισορρόπηση της προσφοράς 
και ζήτησης ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 45
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν 
από την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τα ενεργειακά 
επενδυτικά προγράμματα που 
προκύπτουν από τον κανονισμό αυτό 
μέσω του οποίου τα συλλεχθέντα 
δεδομένα θα δημοσιεύονται και, 
μακροπρόθεσμα, θα συμβάλλουν σε νέες 
και καλύτερα συντονισμένες επενδυτικές 
τάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 46
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Την Επιτροπή επιτρέπεται να 
επικουρούν εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη ή άλλοι ικανοί 
εμπειρογνώμονες με σκοπό να 
διαμορφωθεί συναντίληψη και να 
ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις 
μελλοντικές εξελίξεις που ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά.

(16) Την Επιτροπή επιτρέπεται να 
επικουρούν εμπειρογνώμονες από τα 
κράτη μέλη ή άλλοι ικανοί 
εμπειρογνώμονες με σκοπό να 
διαμορφωθεί συναντίληψη των δυνητικών 
κενών στις υποδομές και των συναφών 
κινδύνων και να ενισχυθεί η διαφάνεια 
όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις που 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 47
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Λόγω του πλαισίου τακτικής 
υποβολής εκθέσεων για τα επενδυτικά 
σχέδια, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
στα κράτη μέλη αξιολόγηση των μέτρων 
που είναι αναγκαία για τη μείωση των 
κινδύνων υποεπένδυσης ή ανεπαρκών 
επενδύσεων.

Or. en
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Τροπολογία 48
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από 
αυτούς τους κλάδους.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του αερίου, του 
άνθρακα, των ανανεώσιμων καυσίμων 
για μεταφορά, θέρμανση και ψύξη, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, της 
ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών 
φορέων, ιδιαίτερα του υδρογόνου, και 
κλάδων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς 
και σχετικά με επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν τη δέσμευση, μεταφορά και 
αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα 
και πυρηνικών εγκαταστάσεων άλλων 
από τους πυρηνικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει την ακτίνα δράσης του κανονισμού και τη διευρύνει, 
προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ενεργειακές πηγές και η πλήρης αλυσίδα υποδομών που 
συνδέονται με διαφορετικούς τύπους ενεργειακών πηγών.

Τροπολογία 49
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των πληροφοριών για τα 
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πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από 
αυτούς τους κλάδους.

δεδομένα σχετικά με επενδυτικά σχέδια 
στον τομέα των υποδομών στους κλάδους
του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του 
άνθρακα, των βιοκαυσίμων, των 
πυρηνικών καυσίμων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας με βάση τα ενεργειακά αυτά 
προϊόντα, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη 
δέσμευση και χρησιμοποίηση του 
διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται 
ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στο αρχικό κείμενο αναφέρονται π. χ. τα βιοκαύσιμα, αλλά παραλείπονται προϊόντα όπως ο 
άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια.

Τροπολογία 50
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από 
αυτούς τους κλάδους.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια, τα οποία διεξάγονται στο έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από 
ευρωπαϊκές εταιρείες σε τρίτες χώρες, σε 
ενεργειακή υποδομή στους κλάδους του 
πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από 
αυτούς τους κλάδους.

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Διασάφηση του κειμένου.

Τροπολογία 51
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από 
αυτούς τους κλάδους.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη 
δέσμευση και την αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται 
από αυτούς τους κλάδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 52
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός πενταετίας ή 
προγραμματίζεται να επιφέρουν 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός δεκαετίας ή 
προγραμματίζεται να επιφέρουν 
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παροπλισμό εντός τριετίας. παροπλισμό εντός πενταετίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών και σεναρίων να επεκταθεί η 
ακτίνα δράσης του κανονισμού και να συμπεριληφθούν σχέδια για μεγαλύτερο διάστημα.

Τροπολογία 53
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός πενταετίας ή 
προγραμματίζεται να επιφέρουν 
παροπλισμό εντός τριετίας.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός πενταετίας ή 
προγραμματίζεται να επιφέρουν 
παροπλισμό εντός πενταετίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με τον ολικό ή μερικό παροπλισμό υποδομής εντός της επόμενης 
πενταετίας, και όχι τριετίας, παρέχουν καλύτερες προοπτικές προγραμματισμού 

Τροπολογία 54
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) "υποδομή": κάθε είδους εγκαταστάσεις 
ή μέρος εγκαταστάσεων που αφορούν την 
παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση 
ενέργειας ή διοξειδίου του άνθρακα·

(1) "υποδομή": κάθε είδους εγκαταστάσεις 
ή μέρος εγκαταστάσεων που αφορούν την 
παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση 
ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων ή 
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διοξειδίου του άνθρακα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται στην φυσική της μορφή, ως θερμική, ηλεκτρική ή δυνητική 
ενέργεια (π.χ. νερό), αλλά και σε χημική μορφή, ως ουσίες που περιέχονται σε ενεργειακές 
πηγές, όπως υδρογονάνθρακες, άνθρακας, υδρογόνο κ.λπ..

Τροπολογία 55
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στον παροπλισμό υπάρχουσας 
υποδομής·

(γ) στον μερικό ή ολικό, προσωρινό ή 
οριστικό παροπλισμό υπάρχουσας 
υποδομής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο παροπλισμός μπορεί να είναι οριστικός ή προσωρινός και να επιβάλλεται για λόγους 
ανακαίνισης ή μάλιστα σκόπιμης παύσης λειτουργίας.

Τροπολογία 56
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) στην αποκατάσταση και οργάνωση 
των συστημάτων μεταφοράς φυσικού 
αερίου και αργού πετρελαίου με αγωγούς, 
στη δημιουργία συστημάτων ελέγχου και 
απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, στην υλοποίηση και εφαρμογή 
συστημάτων για την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό 
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αέριο·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του ορισμού των "επενδυτικών σχεδίων", είναι σημαντικό να περιληφθούν η 
αποκατάσταση και οργάνωση των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου και αργού 
πετρελαίου με αγωγούς, η δημιουργία συστημάτων ελέγχου και απόκτησης δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο και η εφαρμογή συστημάτων για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
με φυσικό αέριο.

Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) στην ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων 
με τα συστήματα μεταφοράς ενέργειας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
γειτονικών χωρών·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να περιληφθούν και οι διασυνδέσεις με τα συστήματα μεταφοράς ενέργειας 
μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών.

Τροπολογία 58
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) "προγραμματισμένα επενδυτικά 
σχέδια": επενδυτικά σχέδια προτού 
αρχίσει η κατασκευή και προκύψουν 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ή πριν από τον 
παροπλισμό, καθώς και επενδυτικά 

(3) "προγραμματισμένα επενδυτικά 
σχέδια": επενδυτικά σχέδια για τα οποία 
έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες 
εξουσιοδοτήσεις και άδειες·
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σχέδια των οποίων τα κύρια 
χαρακτηριστικά (θέση, ανάδοχος, 
επιχείρηση, τεχνικά χαρακτηριστικά 
κ.λπ.) ενδέχεται, συνολικώς ή εν μέρει, να 
αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω 
εξέτασης ή τελικής αδειοδότησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικά σχέδια μπορεί να μην εξελιχθούν ποτέ από το αρχικό προγραμματικό στάδιο, και/ή 
μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών σε 
μεταγενέστερο στάδιο με αποτέλεσμα να μην γίνουν τελικά ποτέ οι επενδύσεις. Κατά συνέπεια η 
Επιτροπή θα εξετάζει μόνο τα σχέδια εκείνα στα οποία έχουν χορηγηθεί όλες οι απαραίτητες 
εξουσιοδοτήσεις και άδειες.

Τροπολογία 59
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) "προγραμματισμένα επενδυτικά 
σχέδια": επενδυτικά σχέδια προτού αρχίσει 
η κατασκευή και προκύψουν 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ή πριν από τον 
παροπλισμό, καθώς και επενδυτικά σχέδια 
των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά 
(θέση, ανάδοχος, επιχείρηση, τεχνικά 
χαρακτηριστικά κ.λπ.) ενδέχεται, 
συνολικώς ή εν μέρει, να αποτελέσουν 
αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης ή τελικής 
αδειοδότησης·

(3) "προγραμματισμένα επενδυτικά 
σχέδια": επενδυτικά σχέδια προτού αρχίσει 
η κατασκευή και προκύψουν 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ή πριν από τον 
παροπλισμό, καθώς και επενδυτικά σχέδια 
των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά 
(θέση, ανάδοχος, επιχείρηση, επιλεγμένα 
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και 
χαρακτηριστικά που αφορούν τη 
λειτουργία αλλά δεν αποκαλύπτουν 
επιχειρηματικά απόρρητα κ.λπ.) 
ενδέχεται, συνολικώς ή εν μέρει, να 
αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω 
εξέτασης ή τελικής αδειοδότησης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Παράμετροι που αφορούν τη λειτουργία συνήθως δεν αποκαλύπτουν εμπορικά απόρρητα, σε 
αντίθεση προς ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
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Τροπολογία 60
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) "παραγωγή": η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και η επεξεργασία καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων·

(6) "παραγωγή": η παραγωγή πετρελαίου, 
αερίου και άνθρακα ή η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, 
ή παραγωγή θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της θερμότητας 
και της ψύξης, ή η επεξεργασία καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να διευκρινιστεί ώστε να αντανακλά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, 
και να αντιστοιχεί με τη χρήση του όρου στο Παράρτημα.

Τροπολογία 61
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) "ενεργειακό σύστημα": κλειστό 
σύστημα παραγωγής, μεταφοράς, 
διανομής και κατανάλωσης ενέργειας 
εντός ενός κράτους μέλους ή μιας 
περιοχής·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κλειστό κρατικό ενεργειακό σύστημα, χωρίς δυνατότητα διακρατικών μεταφορών 
ενέργειας.
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Τροπολογία 62
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) "δέσμευση": η διαδικασία 
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα 
από βιομηχανικές εγκαταστάσεις για 
σκοπούς αποθήκευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός σύμφωνα με την οδηγία 2009/31/ΕΚ της 23ης Απριλίου 2009.

Τροπολογία 63
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) "μεταφορά": η διοχέτευση ενεργειακών 
πηγών ή προϊόντων ή διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω δικτύου, συγκεκριμένα:

(7) "μεταφορά": η διοχέτευση ενέργειας, 
ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου ή ρευστών 
καυσίμων ή διοξειδίου του άνθρακα μέσω 
δικτύου, συγκεκριμένα:

(α) μέσω σωληναγωγών, πλην του ανάντη 
δικτύου σωληναγωγών και πλην του 
τμήματος των σωληναγωγών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοπική 
διανομή·

(α) μέσω σωληναγωγών, πλην του ανάντη 
δικτύου σωληναγωγών και πλην του 
τμήματος των σωληναγωγών που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την τοπική 
διανομή·

(β) μέσω διασυνδεδεμένων συστημάτων 
υπερυψηλής και υψηλής τάσης, πλην των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την τοπική διανομή· "αποθήκευση":

(β) μέσω διασυνδεδεμένων συστημάτων 
υπερυψηλής και υψηλής τάσης, πλην των 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την τοπική διανομή· "αποθήκευση":

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η "μεταφορά" καλύπτει όχι μόνο τις ενεργειακές πηγές - φυσικό αέριο, ρευστά και μάλιστα 
επίσης στερεά καύσιμα - αλλά και τον ηλεκτρισμό. 

Τροπολογία 64
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) "διασύνδεση": διασυνοριακή 
σύνδεση μεταξύ εθνικών δικτύων 
μεταφοράς ηλεκτρισμού ή σωληναγωγών 
για τη μεταφορά φυσικού αερίου ή 
ρευστών υδρογονανθράκων και 
προϊόντων απαεριώσεως, αεριοποίησης 
και ρευστοποίησης του άνθρακα, με τη 
δυνατότητα μεταφοράς προς μια ή δύο 
κατευθύνσεις· 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η έννοια "διασύνδεση" αφορά εγκαταστάσεις, ο ρόλος των οποίων συνίσταται στη σύνδεση 
μεταξύ τους και επομένως στο άνοιγμα έως σήμερα κλειστών ενεργειακών συστημάτων.

Τροπολογία 65
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέσω σωληνώσεων τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού παραλείπει να αναφέρει τη τηλεθέρμανση και τηλεψύξη στα πλαίσια των
"μεταφορών". Ωστόσο τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης έχουν τοπικό χαρακτήρα, και οι 
σχετικές επενδύσεις θα πρέπει να αναφέρονται εφόσον τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσω 
των δικτύων ωφελούν το σύνολο της ΕΕ από άποψη ασφάλειας εφοδιασμού, αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσης και μειωμένων εκπομπών. Επιπλέον, το κυριότερο εμπόδιο για 
περισσότερα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης στην Ευρώπη είναι το κόστος της επένδυσης, 
μολονότι το κόστος των υποδομών αντικαθιστά το κόστος των καυσίμων χάρη στη χρήση 
ανακυκλούμενης θέρμανσης.

Τροπολογία 66
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) "εγκατάσταση αποθήκευσης": 
σύστημα κλειστών δεξαμενών 
αποθήκευσης ή προσδιορισμένη 
γεωλογική δομή που αποτελεί κλειστό 
χώρο αποθήκευσης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης συνιστούν επίσης υλικούς παράγοντες των υποδομών.

Τροπολογία 67
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"αποθήκευση": η μόνιμη ή προσωρινή 
αποθεματοποίηση πηγών ενέργειας ή 
διοξειδίου του άνθρακα σε υπέργεια και 
υπόγεια υποδομή ή σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς·

(β) "αποθήκευση" η μόνιμη ή προσωρινή 
αποθήκευση θερμικής ή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή ενεργειακών πηγών ή 
διοξειδίου του άνθρακα σε υπέργεια και 
υπόγεια υποδομή ή σε γεωλογικούς
αποθηκευτικούς σχηματισμούς, δηλ. σε 
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αποκαλούμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο νέος ορισμός της έννοιας διευρύνει τη σημασία της αποθήκευσης ενέργειας ή ενεργειακών 
πηγών.

Τροπολογία 68
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) η μόνιμη ή προσωρινή 
αποθεματοποίηση πηγών ενέργειας ή 
διοξειδίου του άνθρακα σε υπέργεια και 
υπόγεια υποδομή ή σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς·

(8) η μόνιμη ή προσωρινή 
αποθεματοποίηση πηγών ενέργειας σε 
υπέργεια και υπόγεια υποδομή ή σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς ή η μόνιμη και 
περιβαλλοντικά ασφαλής απομόνωση του 
διοξειδίου του άνθρακα σε υπόγειους 
γεωλογικούς σχηματισμούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να συμβαδίζει με την οδηγία 
2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 
σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και την τροποποίηση της οδηγίας 
του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006.
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Τροπολογία 69
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) πρωτογενείς πηγές ενέργειας, όπως λ.χ. 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άνθρακας, ή 
πηγές ενέργειας από μετατροπή, όπως λ.χ. 
ηλεκτρική ενέργεια·

(α) πρωτογενείς πηγές ενέργειας, όπως λ.χ. 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας, ή 
πυρηνικό καύσιμο ή πηγές ενέργειας από 
μετατροπή, όπως λ.χ. ηλεκτρική ενέργεια·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πυρηνικά καύσιμα είναι επίσης πρωτογενής πηγή ενέργειας.

Τροπολογία 70
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 
οποίες συγκαταλέγονται η βιομάζα, η 
υδροηλεκτρική, η αιολική, η ηλιακή, η 
παλιρροιακή και η γεωθερμική ενέργεια·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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Τροπολογία 71
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) "πυρηνική εγκατάσταση":
(α) εργοστάσιο εμπλουτισμού, εργοστάσιο 
κατασκευής πυρηνικών καυσίμων, 
πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, 
εργοστάσιο επανεπεξεργασίας, 
εγκατάσταση ερευνητικού αντιδραστήρα, 
εγκατάσταση αποθήκευσης αναλωμένου 
καυσίμου και
(β) εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ραδιενεργών αποβλήτων οι οποίες 
βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία και 
σχετίζονται άμεσα με πυρηνικές 
εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο 
σημείο (α).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να καλύψει όλη την αλυσίδα υποδομών που συνδέονται με την 
πυρηνική ενέργεια. Ο ορισμός έχει αντιγραφεί από την οδηγία του Συμβουλίου 
2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ. Ο ορισμός αντιγράφεται με την ακριβή διατύπωση από την οδηγία του 
Συμβουλίου 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ (άρθρο 3, παράγραφος 1).

Τροπολογία 72
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) "συγκεντρωτικά δεδομένα" τα 
δεδομένα που συγκεντρώνονται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο. Εάν η 
συγκέντρωση σε εθνικό επίπεδο 
αποκαλύψει εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες μεμονωμένης επιχείρησης, 
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μπορεί να γίνει η συγκέντρωση σε 
περιφερειακό επίπεδο. Το κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο αποφασίζεται από 
την Επιτροπή μετά από κοινή πρόταση 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ή 
των εξουσιοδοτημένων οντοτήτων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση δεδομένων σε εθνικό επίπεδο δεν θα είναι αρκετή σε μερικά κράτη μέλη 
εφόσον μόνο μία επιχείρηση θα εμπίπτει στον κανονισμό αυτό. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός 
θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα συγκέντρωσης δεδομένων επίσης σε περιφερειακό 
επίπεδο. Ωστόσο, προκειμένου να μην αποφασίσει η επιχείρηση σε ποιο περιφερειακό επίπεδο 
θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα, η Επιτροπή αποφασίζει για το κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο με κοινή πρόταση των ενδιαφερομένων κρατών μελών ή των εξουσιοδοτημένων 
οντοτήτων τους.

Τροπολογία 73
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) "ειδικός οργανισμός" ο οργανισμός 
στον οποίο έχει ανατεθεί από την ειδική 
για τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ 
νομοθεσία η προετοιμασία και έγκριση 
κοινοτικού πολυετούς δικτύου ανάπτυξης 
και επενδυτικών σχεδίων στις 
ενεργειακές υποδομές, όπως το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας1 και το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς αερίου σύμφωνα με το άρθρο 
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου2.
1 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σελ. 15.
2 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σελ. 36.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού αναφέρεται μερικές φορές σε αυτούς τους ειδικούς οργανισμούς (βλ. π.χ. 
άρθρο 3, παράγραφος 2). Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο κανόνας αυτός αφορά ειδικά τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς που προβλέπονται στην 3η δέσμη ελευθέρωσης της 
ενέργειας όπως εγκρίθηκε το φθινόπωρο/καλοκαίρι του 2009. Οι ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας 
και ΕΔΔΣΜ αερίου θα πρέπει ως εκ τούτου να αναφέρονται κάπου συγκεκριμένα. Ο καλύτερος 
και ευκολότερος τρόπος είναι αυτό να γίνει στους ορισμούς και να υπάρξει εκεί διευκρίνηση για 
το σύνολο του κανονισμού.

Τροπολογία 74
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη": η διανομή 
θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, 
ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια 
κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου 
σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη 
θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη 
βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ειδική μνεία στην τηλεθέρμανση-παραγωγή θέρμανσης, 
από συνδυασμένη παραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση και τηλεψύξη. 
Πολλές από τις εναλλακτικές λύσεις που αναφέρονται στα πλαίσια της ηλεκτρικής ενέργειας 
έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν έχουν θέρμανση ή συγχρόνως θέρμανση και 
ηλεκτρική ενέργεια. Ο ορισμός αντιγράφηκε με την ακριβή διατύπωση από την οδηγία 
2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 2, στοιχείο (ζ)).
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Τροπολογία 75
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ή οι οντότητες τις οποίες 
έχουν εξουσιοδοτήσει να ασκούν αυτό το 
καθήκον, συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα 
και τις πληροφορίες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό από τις αρχές του 
2010 και εφεξής ανά διετία, μεριμνώντας 
να τηρούν σε εύλογα επίπεδα τις δαπάνες 
συγκέντρωσης και αναφοράς των 
πληροφοριών.

1. Τα κράτη μέλη ή οι οντότητες τις οποίες 
έχουν εξουσιοδοτήσει να ασκούν αυτό το 
καθήκον, συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα 
και τις πληροφορίες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό από τις αρχές του 
2011 και εφεξής ανά διετία, μεριμνώντας 
να τηρούν σε εύλογα επίπεδα τις δαπάνες 
συγκέντρωσης και αναφοράς των 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο κανονισμός θα εγκριθεί το 2010, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητείται υποβολή έκθεσης 
ήδη από το 2010. Αναφορικά με την υποβολή έκθεσης των ειδικών οργάνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2(β), δεν είναι δυνατόν το κοινοτικό δεκαετές αναπτυξιακό δίκτυο που πρέπει να 
εγκριθεί από τους ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ΕΔΔΣΜ αερίου να είναι διαθέσιμο το 2010 
στο βαθμό που οι αντίστοιχοι κανονισμοί θα ισχύσουν μόνο από τις 3 Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 76
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ή οι οντότητες τις οποίες 
έχουν εξουσιοδοτήσει να ασκούν αυτό το 
καθήκον, συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα
και τις πληροφορίες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό από τις αρχές του 
2010 και εφεξής ανά διετία, μεριμνώντας 
να τηρούν σε εύλογα επίπεδα τις δαπάνες 
συγκέντρωσης και αναφοράς των 

1. Τα κράτη μέλη ή οι οντότητες τις οποίες 
έχουν εξουσιοδοτήσει να ασκούν αυτό το 
καθήκον, συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα 
και τις πληροφορίες που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό από τις αρχές του 
2011 και εφεξής ανά διετία, μεριμνώντας 
να τηρούν σε εύλογα επίπεδα τις δαπάνες 
συγκέντρωσης και αναφοράς των 
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πληροφοριών. πληροφοριών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να υπάρχει επαρκής χρόνος για την έγκριση και δημοσίευση και για να 
εφαρμοσθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 77
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα 
συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές 
με τα σχέδια πληροφορίες του 2010, το 
οποίο είναι το πρώτο έτος υποβολής 
έκθεσης, και εφεξής ανά διετία.

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα 
συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές 
με τα σχέδια πληροφορίες του 2011, το 
οποίο είναι το πρώτο έτος υποβολής 
έκθεσης, και εφεξής ανά διετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο κανονισμός θα εγκριθεί το 2010, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητείται υποβολή έκθεσης 
ήδη από το 2010. Αναφορικά με την υποβολή έκθεσης των ειδικών οργάνων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2(β), δεν είναι δυνατόν το κοινοτικό δεκαετές αναπτυξιακό δίκτυο που πρέπει να 
εγκριθεί από τους ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ΕΔΔΣΜ αερίου να είναι διαθέσιμο το 2010 
στο βαθμό που οι αντίστοιχοι κανονισμοί θα ισχύσουν μόνο από τις 3 Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 78
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα 
συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές 
με τα σχέδια πληροφορίες του 2010, το 

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα 
συγκεντρωτικά δεδομένα και τις σχετικές 
με τα σχέδια πληροφορίες του 2011, το 
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οποίο είναι το πρώτο έτος υποβολής 
έκθεσης, και εφεξής ανά διετία.

οποίο είναι το πρώτο έτος υποβολής 
έκθεσης, και εφεξής ανά διετία.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τη συλλογή δεδομένων και την 
εκπόνηση σχετικών εκθέσεων, καθώς και το γεγονός ότι η συγκέντρωση δεδομένων αρχίζει το 
2010, είναι σημαντικό, η ανακοίνωση δεδομένων να μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση ενός 
χρονικού διαστήματος επαρκούς για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και υπ' αυτήν την έννοια το 2011 αποτελεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την 
πρώτη έκθεση.

Τροπολογία 79
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών συλλογής 
δεδομένων και ελαχιστοποιούν το κόστος 
για τις επιχειρήσεις.

2. Τα κράτη μέλη αποφεύγουν κάθε 
αλληλεπικάλυψη των εργασιών συλλογής 
δεδομένων οι οποίες ήδη απαιτούνται με 
βάση υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και 
ελαχιστοποιούν το κόστος για τις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζητείται να δοθεί έμφαση στο στόχο της αποφυγής διπλής υποβολής αιτήσεων και άσκοπων 
διοικητικών επιβαρύνσεων.

Τροπολογία 80
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προγραμματιζόμενες ή υπό κατασκευή (α) προγραμματιζόμενες ή υπό κατασκευή 
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δυναμικότητες· δυναμικότητες παραγωγής, μεταφοράς ή 
αποθήκευσης, με λεπτομέρειες όσον 
αφορά το ποιες δυναμικότητες 
βρίσκονται στο στάδιο του 
προγραμματισμού και ποιες στο στάδιο 
της κατασκευής·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την εκτίμηση της ενεργειακής ασφάλειας έχει ουσιαστική σημασία ο διαχωρισμός μεταξύ 
επενδύσεων που μπορούν να θεωρηθούν "ασφαλείς" και θα συμβάλουν βραχυπρόθεσμα στην 
αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και των επενδύσεων που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του 
προγραμματισμού. Ως προς την παραγωγή ενέργειας, η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
μπορεί να αποτελέσει αιτία αβεβαιότητας, ενώ, ως προς την μεταφορά ενέργειας, οι περίπλοκες 
διαδικασίες αδειοδότησης μπορούν να προκαλέσουν αυτή την αβεβαιότητα

Τροπολογία 81
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) οι λεπτομέρειες της 
χρηματοδότησης, και συγκεκριμένα τα 
προβλεπόμενα ποσά και οι πηγές 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου 
του μεριδίου της δημόσιας 
χρηματοδότησης στα επενδυτικά σχέδια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δίδονται στοιχεία για τις προτεινόμενες πηγές της χρηματοδότησης στις 
ενεργειακές υποδομές, ιδιαίτερα τα ποσά και η αναλογία της χρηματοδότησης της ΕΕ και των 
κρατών μελών σε σχέδια, προκειμένου να γίνουν εκτιμήσεις και να προσανατολισθεί η δημόσια 
χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 82
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οι ημερομηνίες κατά τις οποίες 
χορηγήθηκαν οι απαραίτητες 
εξουσιοδοτήσεις και άδειες κατασκευής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση (TEN/411) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, ο κανονισμός αυτός θα πρέπει επίσης να έχει ως στόχο την ανάλυση της προόδου 
που σημειώνεται στα ανακοινωθέντα σχέδια σε σχέση με το προγραμματιζόμενο 
χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία 83
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τεχνολογίες που αφορούν σκοπούς 
ασφάλειας του εφοδιασμού, όπως λ.χ. 
αντίστροφες ροές, δυνατότητα χρήσης 
άλλων καυσίμων ή τυχόν άλλοι συναφείς 
εξοπλισμοί·

(ε) τεχνολογίες που αφορούν σκοπούς 
ασφάλειας του εφοδιασμού, όπως λ.χ. 
διασυστημικές αντίστροφες ροές , 
δυνατότητα χρήσης άλλων καυσίμων ή 
τυχόν άλλοι συναφείς εξοπλισμοί·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά ενέργειας πρέπει να καλύπτει όλη την ΕΕ.
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Τροπολογία 84
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) περίοδο μη διαθεσιμότητας της 
υποδομής σε περίπτωση εκσυγχρονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην αποφυγή της "μη διαθεσιμότητας" υποδομών και των συνεπειών 
της στο πλαίσιο δαπανηρών επενδύσεων.

Τροπολογία 85
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ανακοίνωση κατά το άρθρο 3 
περιλαμβάνει αναφορά του μεγέθους της 
εγκατεστημένης δυναμικότητας κατά την 
έναρξη του έτους υποβολής της έκθεσης. 

3. Κάθε ανακοίνωση κατά το άρθρο 3 
περιλαμβάνει αναφορά του μεγέθους της 
εγκατεστημένης δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης 
κατά την έναρξη του έτους υποβολής της 
έκθεσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 86
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ανακοίνωση κατά το άρθρο 3 
περιλαμβάνει αναφορά του μεγέθους της 
εγκατεστημένης δυναμικότητας κατά την 
έναρξη του έτους υποβολής της έκθεσης.

3. Κάθε ανακοίνωση κατά το άρθρο 3 
περιλαμβάνει αναφορά του μεγέθους της 
εγκατεστημένης δυναμικότητας, η οποία 
λειτουργεί κατά την έναρξη του έτους 
υποβολής της έκθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 87
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες 
από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι 
οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί 
επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον 
ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, 
την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη 
διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων 
και των πληροφοριών που ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες 
από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι 
οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί 
επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον 
ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, 
την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη 
διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων 
και των πληροφοριών που ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή, και συγκεκριμένα ότι οι 
επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον εθνικό 
τους στόχο στον τομέα της ενέργειας από 
αειφόρες ανανεώσιμες πηγές και τα 
εθνικά προγράμματα δράσης 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που παρατίθενται στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού θα χρησιμοποιηθούν σε 
συνδυασμό και ως συμπλήρωμα σε εκείνα που παρέχονται στα πλαίσια των εθνικών 
προγραμμάτων δράσης ανανεώσιμης ενέργειας, και θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατά με 
αυτά, για την επίτευξη του κοινοτικού στόχου της ανανεώσιμης ενέργειας. Βλ. επίσης 
τροπολογία στο άρθρο 10, παράγραφος 1.

Τροπολογία 88
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες 
από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι 
οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί 
επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον 
ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, 
την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη 
διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων 
και των πληροφοριών που ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες 
από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι 
ειδικοί οργανισμοί στους οποίους έχουν 
ανατεθεί επενδυτικά προγράμματα ειδικά 
για τον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, 
την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη 
διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων 
και των πληροφοριών που ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπεία του νέου ορισμού στο άρθρο 2(10α) ο οποίος διευκρινίζει ότι οι ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και ΕΔΔΣΜ αερίου είναι τέτοιοι "ειδικοί οργανισμοί".

Τροπολογία 89
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 
ανακοινώνουν οργανισμοί στους οποίους 
έχουν ανατεθεί ειδικά για τον ενεργειακό 

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 
ανακοινώνουν οργανισμοί στους οποίους 
έχουν ανατεθεί ειδικά για τον ενεργειακό 
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τομέα της ΕΕ επενδυτικά προγράμματα 
συνοδεύονται από κατάλληλες 
παρατηρήσεις των κρατών μελών σχετικά 
με την ποιότητα των δεδομένων και των 
πληροφοριών που συλλέχθηκαν.

τομέα της ΕΕ επενδυτικά προγράμματα 
συνοδεύονται από κατάλληλες 
παρατηρήσεις των κρατών μελών σχετικά 
με την ποιότητα και τη συνάφεια των 
δεδομένων και των πληροφοριών που 
συλλέχθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά οντότητες ή κατά περίπτωση οι οργανισμοί στους 
οποίους έχουν ανατεθεί επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον ενεργειακό τομέα οφείλουν να 
διασφαλίσουν όχι μόνο την ποιότητα αλλά και τη συνάφεια των παρεχομένων δεδομένων.

Τροπολογία 90
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 
ανακοινώνουν οργανισμοί στους οποίους 
έχουν ανατεθεί ειδικά για τον ενεργειακό 
τομέα της ΕΕ επενδυτικά προγράμματα 
συνοδεύονται από κατάλληλες 
παρατηρήσεις των κρατών μελών σχετικά 
με την ποιότητα των δεδομένων και των 
πληροφοριών που συλλέχθηκαν.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που 
ανακοινώνουν ειδικοί οργανισμοί στους 
οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά για τον 
ενεργειακό τομέα της ΕΕ επενδυτικά 
προγράμματα συνοδεύονται από 
κατάλληλες παρατηρήσεις των κρατών 
μελών σχετικά με την ποιότητα των 
δεδομένων και των πληροφοριών που 
συλλέχθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια του νέου ορισμού στο άρθρο 2(10α) ο οποίος διευκρινίζει ότι οι ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας και ΕΔΔΣΜ αερίου είναι τέτοιοι "ειδικοί οργανισμοί".
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Τροπολογία 91
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
συγκεντρωτική μορφή και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει δεδομένα και 
πληροφορίες που της διαβιβάστηκαν 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως 
τις αναλύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 3. Η Επιτροπή θα παρέχει 
περαιτέρω πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας των διατάξεων της 
Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1.

Τα κράτη μέλη ή οι εντεταλμένες 
οντότητες τηρούν το απόρρητο των 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή 
πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη ή οι εντεταλμένες 
οντότητες τηρούν το απόρρητο των 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή 
πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την 
πρόσβαση του κοινού στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση.
1 ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σελ. 13
2 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σελ. 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ευθυγραμμίσει τις διατάξεις του κανονισμού με εκείνες της 
Σύμβασης του Århus, τα μέσα εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, κυρίως τον 
κανονισμό Århus και την οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντική 
πληροφόρηση.
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Τροπολογία 92
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
συγκεντρωτική μορφή και δεν
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

2. Η Επιτροπή δύναται, με τη 
συγκατάθεση των κρατών μελών, να 
δημοσιεύει δεδομένα και πληροφορίες που 
της διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι αυτά τα 
δεδομένα και πληροφορίες δημοσιεύονται 
σε συγκεντρωτική μορφή και κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην αποκαλύπτονται 
στοιχεία που αφορούν μεμονωμένες 
επιχειρήσεις ούτε μπορούν να συναχθούν,
ειδικότερα δε όταν στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος υπάρχει μια μόνο παρόμοια 
επιχείρηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση τεχνικών δεδομένων δεν επαρκεί πάντοτε για να διατηρηθεί το εμπορικό 
απόρρητο, ειδικότερα όταν στην επικράτεια ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους υφίσταται μία 
μόνο επιχείρηση του δεδομένου τύπου.

Τροπολογία 93
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
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συγκεντρωτική μορφή και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

συγκεντρωτική μορφή και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις μη εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο και που δεν 
εξαρτώνται κυρίως από δημόσια 
κονδύλια, ούτε φυσικά πρόσωπα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ως προς εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις ή που είναι κατά κύριο λόγο στην κατοχή 
δημοσίων φορέων, οι πληροφορίες αυτές έχουν δημόσιο χαρακτήρα και δεν χρειάζονται 
εμπιστευτικότητα. Η τροπολογία αποβλέπει σε μεγαλύτερη διαφάνεια για τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Τροπολογία 94
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
συγκεντρωτική μορφή και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
συγκεντρωτικά δεδομένα και πληροφορίες 
που της διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι αυτά τα 
δεδομένα και πληροφορίες δημοσιεύονται 
σε συγκεντρωτική μορφή σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση συγκεντρωτικών δεδομένων θα πρέπει να διασφαλισθεί για την περίπτωση 
ανταγωνιστικού μειονεκτήματος που μπορεί να συμβεί σε μικρές χώρες με μόνο μία ή ελάχιστες 
επιχειρήσεις. Μία λύση είναι να εφαρμοστεί η "περιφερειακή απόκρυψη δεδομένων". Είναι 
απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην απόκρυψη δεδομένων.
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Τροπολογία 95
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη, τη φύλαξη, τη διαχείριση και τη 
συντήρηση των πόρων ΤΠ που 
απαιτούνται για τη λήψη, αποθήκευση και 
κάθε είδους επεξεργασία των δεδομένων ή 
των πληροφοριών που ανακοινώνονται 
στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
ανάπτυξη, τη φύλαξη, τη διαχείριση και τη 
συντήρηση των πόρων ΤΠ για ανάγκες 
προγραμματισμού, που απαιτούνται για τη 
λήψη, αποθήκευση και κάθε είδους 
επεξεργασία των δεδομένων ή των 
πληροφοριών για την ενεργειακή υποδομή 
που ανακοινώνονται στην Επιτροπή 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 96
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που της διαβιβάζονται και, 
εφόσον ενδείκνυται, τυχόν άλλες πηγές 
δεδομένων καθώς και δεδομένα που έχει 
αγοράσει, η Επιτροπή εκπονεί, 
τουλάχιστον ανά διετία, διακλαδική 
ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και 
των προοπτικών του ενεργειακού 
συστήματος της ΕΕ, ιδίως με σκοπό:

1. Με βάση τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που της διαβιβάζονται και, 
εφόσον ενδείκνυται, τυχόν άλλες πηγές 
δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών προγραμμάτων δράσης 
ανανεώσιμης ενέργειας, και ιδιαίτερα 
τυχόν δεδομένα που αφορούν 
αποκεντρωμένες πηγές ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατώτερες των τιμών 
δυναμικότητας που ορίζονται στο 
Παράρτημα, και δεδομένα που έχει 
αγοράσει, η Επιτροπή εκπονεί, 
τουλάχιστον ανά διετία, διακλαδική 
ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και 
των προοπτικών του ενεργειακού 



PE430.916v01-00 46/67 AM\798540EL.doc

EL

συστήματος της ΕΕ, ιδίως με σκοπό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της, για την εκπόνηση των σεναρίων της, την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία δεν εμπίπτει στην ακτίνα δράσης του 
κανονισμού, αλλά που θα συμπεριληφθεί στα εθνικά προγράμματα δράσης ανανεώσιμης 
ενέργειας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη πιθανό πλεόνασμα σε παραγωγή ενέργειας και στα 
σενάρια της Επιτροπής. Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

Τροπολογία 97
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών 
χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς
ενέργειας·

(α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών 
χασμάτων και τυχόν πλεονασμάτων 
μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου και πλεονάσματος 
θέρμανσης από βιομηχανίες και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιήθηκε σε δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της, για την εκπόνηση των σεναρίων της, την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας η οποία δεν εμπίπτει στην ακτίνα δράσης του 
κανονισμού, αλλά που θα συμπεριληφθεί στα εθνικά προγράμματα δράσης ανανεώσιμης 
ενέργειας. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη πιθανό πλεόνασμα σε παραγωγή ενέργειας και στα 
σενάρια της Επιτροπής. Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 6, παράγραφος 2.



AM\798540EL.doc 47/67 PE430.916v01-00

EL

Τροπολογία 98
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τον εντοπισμό των κινδύνων μιας 
υπερβολικά μεγάλης εξάρτησης σε σχέση 
με ενεργειακή υποδομή

Or. fr

Τροπολογία 99
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) παρακολούθηση επενδυτικών 
σχεδίων εκτός της ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο Παράρτημα 2.1 και 3.2.

Τροπολογία 100
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) ανάλυση της εξέλιξης των 
επενδυτικών σχεδίων από την 
ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκαν 
οι εξουσιοδοτήσεις και άδειες 
κατασκευής·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναλυθεί το τι συνέβη με το σχέδιο μετά τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων, 
ιδιαίτερα σχετικά με το πόσος χρόνος χρειάστηκε για να ξεκινήσει η υποδομή.

Τροπολογία 101
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) την επαλήθευση της τήρησης των 
υποχρεώσεων εκ μέρους των κρατών 
μελών, ειδικότερα εις ό, τι αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 102
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γγ) την ανάλυση της γήρανσης των 
δικτύων και των επενδυτικών αναγκών.

Or. fr
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Τροπολογία 103
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι, 
κατά την πραγματοποίηση των 
αναλύσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα σχέδια που βρίσκονται 
σε ένα αρχικό στάδιο της ανάπτυξης 
αξιολογούνται με βάση την πιθανότητα 
ολοκλήρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αναλύσεις να μην δίνουν μία στρεβλή εικόνα της κατάστασης.

Τροπολογία 104
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την προετοιμασία των αναλύσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή επιτρέπεται να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ή/και 
άλλους εμπειρογνώμονες με ειδικές 
γνώσεις στον σχετικό τομέα.

2. Για την προετοιμασία των αναλύσεων, η 
Επιτροπή συντονίζει με τους οργανισμούς 
στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικά για 
τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ επενδυτικά 
προγράμματα, και επιτρέπεται να 
επικουρείται από εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών ή/και άλλους 
εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις στον 
σχετικό τομέα.

Or. en
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Τροπολογία 105
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την προετοιμασία των αναλύσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή επιτρέπεται να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ή/και 
άλλους εμπειρογνώμονες με ειδικές 
γνώσεις στον σχετικό τομέα.

2. Για την προετοιμασία των αναλύσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με 
το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και όλων 
των σχετικών ομάδων και ενώσεων, και 
επιτρέπεται να επικουρείται από 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ή/και 
άλλους εμπειρογνώμονες με ειδικές 
γνώσεις στον σχετικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των κοινοτικών ενεργειακών σεναρίων από την Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει 
πλήρη συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία 106
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη 
εκτίμηση των μέτρων που είναι 
απαραίτητα για τη μείωση των κινδύνων 
υποεπένδυσης ή ανεπαρκούς επένδυσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ανάδραση εκ μέρους των κρατών μελών.
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Τροπολογία 107
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή επιτρέπεται να συζητεί επί 
των αναλύσεων με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
τις αναλύσεις που διεξήχθησαν και τις 
δημοσιεύει.

3. Η Επιτροπή επιτρέπεται να συζητεί επί 
των αναλύσεων με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη 
περιγράφονται στο άρθρο 6, παράγραφος 
1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τις 
αναλύσεις που διεξήχθησαν και τις 
δημοσιεύει.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εφόσον το θελήσει, η Επιτροπή μπορεί να συζητήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη επί των 
αναλύσεων. Ο ολλανδικός όρος "ενδιαφερόμενα μέρη" (στο αγγλικό κείμενο: "interested 
parties") είναι λιγότερο ακριβής από τον αγγλικό όρο. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο να 
προστεθεί παραπομπή στο άρθρο 6, παράγραφος 1, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη 
προσδιορίζονται λεπτομερέστερα.

Τροπολογία 108
Adam Gierek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή, ενόψει της διατήρησης 
συνέπειας μεταξύ των διαφόρων 
δημοσιευμάτων που αφορούν την 
παρακολούθηση, πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα πολυετή επενδυτικά σχέδια για 
τις ενεργειακές υποδομές, που 
ετοιμάζονται από ειδικά όργανα τα οποία 
δημιουργούνται σύμφωνα με άλλες 
νομικές πράξεις, π.χ. τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 σχετικά με την ηλεκτρική 
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ενέργεια.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την ενδεχόμενη  στις υποβαλλόμενες πληροφορίες.

Τροπολογία 109
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα 
των δεδομένων, η Επιτροπή κατά την 
εκπόνηση της επανεξέτασης με βάση την 
πρώτη παράγραφο εξετάζει, αν χρειαστεί, 
τα ελάχιστα κατώτατα όρια που 
ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος 
κανονισμούς, και μπορεί να απαιτηθεί 
από τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τα 
κύρια χαρακτηριστικά της υποδομής ή 
των δυναμικοτήτων που 
προγραμματίζονται ή τελούν υπό 
εκτέλεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ένας οδηγός με τα κύρια χαρακτηριστικά των υποδομών ή δυναμικοτήτων 
που προγραμματίζονται ή τελούν υπό εκτέλεση, όπως εκείνα τα "κύρια χαρακτηριστικά" που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 (β) αλλά δεν ορίζονται· επιπλέον, η απαίτηση ενός 
οδηγού στην παρούσα πρόταση κανονισμού θα επιβραδύνει την εφαρμογή. (Βλ. επίσης γνώμη 
(TEN/411) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής).
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Τροπολογία 110
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – σημείο 1.1. (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1.1. Παραγωγή
Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος 
τουλάχιστον 20.000 βαρελιών/ημέρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το κείμενο της πρότασης κανονισμού στο σύνολό του.

Τροπολογία 111
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – σημείο 1.1. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι χημικές εγκαταστάσεις οι 
οποίες δεν παράγουν πετρέλαιο θέρμανσης 
ή/και καύσιμα κινητήρων ή τα παράγουν 
μόνον ως παραπροϊόντα.

Εξαιρούνται οι χημικές εγκαταστάσεις οι 
οποίες δεν παράγουν πετρέλαιο θέρμανσης 
ή/και καύσιμα κινητήρων ή τα παράγουν 
μόνον ως παραπροϊόντα (λιγότερο του 
10% της ετήσιας απόδοσης, 
καταμετρημένης με βάση την μάζα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική διασαφήνιση.
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Τροπολογία 112
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.2. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν και 
επενδύσεις για την αποκατάσταση και 
οργάνωση των συστημάτων μεταφοράς 
πετρελαϊκών προϊόντων με αγωγούς, για 
την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και 
απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, καθώς και για τη δημιουργία και 
εφαρμογή συστημάτων για την αύξηση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού με 
πετρελαϊκά προϊόντα.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί για 
στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι 
τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του σημείου 1.1.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί για 
στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι 
τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του σημείου 1.1.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και επενδύσεις για την αποκατάσταση και οργάνωση 
των συστημάτων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων με αγωγούς, για την εφαρμογή 
συστημάτων ελέγχου και απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθώς και για τη 
δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού με 
πετρελαϊκά προϊόντα.

Τροπολογία 113
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – σημείο 1.2. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί για 
στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και όσοι 
τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί που
τροφοδοτούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του σημείου 1.1.
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του σημείου 1.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον αυτό θα 
μπορούσε να αποκλείσει μεγάλο μέρος της υποδομής, ανάλογα με τον ορισμό του κράτους 
μέλους. Η τροπολογία αυτή βεβαίως εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό της πληροφορίας αυτής 
ως εμπιστευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 114
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – επιμέρους σημείο 1.3. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν και 
επενδύσεις για την οργάνωση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης αργού 
πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων 
και για τη δημιουργία συστημάτων 
ελέγχου και απόκτησης δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο.

Εξαιρούνται οι δεξαμενές που 
προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, 
καθώς και όσες τροφοδοτούν βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.1.

Εξαιρούνται οι δεξαμενές που 
προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, 
καθώς και όσες τροφοδοτούν βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του σημείου 1.1.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και επενδύσεις για την οργάνωση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων και για τη δημιουργία συστημάτων 
ελέγχου και απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
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Τροπολογία 115
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – σημείο 1.3. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι δεξαμενές που 
προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς, 
καθώς και όσες τροφοδοτούν 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
σημείου 1.1.

Εξαιρούνται οι δεξαμενές που 
προορίζονται να τροφοδοτούν 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
σημείου 1.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον αυτό θα 
μπορούσε να αποκλείσει μεγάλο μέρος της υποδομής, ανάλογα με τον ορισμό του κράτους 
μέλους. Η τροπολογία αυτή βεβαίως εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό της πληροφορίας αυτής 
ως εμπιστευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 116
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – σημείο 2.1. (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-2.1. Παραγωγή
Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος 
τουλάχιστον 0.1 m cm/ημέρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το κείμενο της πρότασης κανονισμού στο σύνολό του.
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Τροπολογία 117
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – σημείο 2.1. – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σωληναγωγοί και σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται 
στους προσανατολισμούς που 
καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 155 της 
συνθήκης ΕΚ.

Σωληναγωγοί οι οποίοι αποτελούν 
σημαντικές συνδέσεις εθνικών ή διεθνών 
δικτύων διασύνδεσης και σωληναγωγοί 
και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία 
προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς 
που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 155 
της συνθήκης ΕΚ καθώς και σχέδια που 
αναφέρονται στο Παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη 
θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της 
οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση 
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
για έργα στον τομέα της ενέργειας1.
________________
1 ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σελ. 31.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 118
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.1 – τελευταία παράγραφος (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν και 
επενδύσεις για την αποκατάσταση και 
οργάνωση των συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου με αγωγούς, για την 
εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και 
απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό 
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χρόνο και τη δημιουργία συστημάτων για 
την αύξηση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και επενδύσεις για την αποκατάσταση και οργάνωση 
των συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς, για την εφαρμογή συστημάτων 
ελέγχου και απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και για τη δημιουργία συστημάτων για 
την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο.

Τροπολογία 119
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – σημείο 2.3. – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- υποδομή υλικού και λογισμικού που 
παρακολουθεί και αναφέρει σε 
πραγματικό χρόνο, τα αποθέματα αερίου, 
στους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το σύστημα ΤΠ αποτελεί καίρια επένδυση στην υποδομή και εμφανίζεται ως μία ανάγκη 
για την ενίσχυση και τη βελτίωση των προσπαθειών για ένα λειτουργικό σύστημα 
προειδοποίησης και πρόληψης στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας για το αέριο. Και θα 
εξασφαλίσει επίσης την καλή δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος N-1.

Τροπολογία 120
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – επιμέρους σημείο 2.3. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν και 
επενδύσεις για την οργάνωση των 
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εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου, 
καθώς και για τη δημιουργία 
συστημάτων ελέγχου και απόκτησης 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί, οι 
τερματικοί σταθμοί και οι εγκαταστάσεις 
αερίου για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς 
και όσοι τροφοδοτούν χημικές 
εγκαταστάσεις που δεν παράγουν 
ενεργειακά προϊόντα ή τα παράγουν μόνον 
ως παραπροϊόντα.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί, οι 
τερματικοί σταθμοί και οι εγκαταστάσεις 
αερίου για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς 
και όσοι τροφοδοτούν χημικές 
εγκαταστάσεις που δεν παράγουν 
ενεργειακά προϊόντα ή τα παράγουν μόνον 
ως παραπροϊόντα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και επενδύσεις για την οργάνωση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης αερίου, καθώς και για τη δημιουργία συστημάτων ελέγχου και απόκτησης 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία 121
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – σημείο 2.3. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί, οι 
τερματικοί σταθμοί και οι εγκαταστάσεις 
αερίου για στρατιωτικούς σκοπούς, 
καθώς και όσοι τροφοδοτούν χημικές 
εγκαταστάσεις που δεν παράγουν 
ενεργειακά προϊόντα ή τα παράγουν μόνον 
ως παραπροϊόντα.

Εξαιρούνται οι σωληναγωγοί, οι 
τερματικοί σταθμοί και οι εγκαταστάσεις 
που τροφοδοτούν χημικές εγκαταστάσεις 
που δεν παράγουν ενεργειακά προϊόντα ή 
τα παράγουν μόνον ως παραπροϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον αυτό θα 
μπορούσε να αποκλείσει μεγάλο μέρος της υποδομής, ανάλογα με τον ορισμό του κράτους 
μέλους. Η τροπολογία αυτή βεβαίως εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό της πληροφορίας αυτής 
ως εμπιστευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Τροπολογία 122
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. ΑΝΘΡΑΚΑΣ, ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ
- Υπαίθρια ορυχεία, νέα ή που έχουν 
επεκταθεί, με ετήσια απόδοση 
τουλάχιστον [xx] τόνους.
- Υπόγεια ορυχεία, νέα ή που έχουν 
επεκταθεί, με ετήσια απόδοση 
τουλάχιστον [xx] τόνους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο άνθρακας αναφέρεται στον ορισμό των ενεργειακών πηγών, επομένως το Παράρτημα θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις υποδομές στον τομέα του άνθρακα.

Τροπολογία 123
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Άνθρακας
- Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος 
τουλάχιστον XXX
- Εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος 
τουλάχιστον XXX

Or. en



AM\798540EL.doc 61/67 PE430.916v01-00

EL

Τροπολογία 124
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.1. – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλιοθερµικές συγκεντρωτικές,
γεωθερμικές και φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις (συγκροτήματα με ισχύ 
μονάδας 10 MW ή μεγαλύτερη)·

Συγκεντρωτικές ηλιοθερµικές και 
γεωθερμικές εγκαταστάσεις 
(συγκροτήματα με ισχύ μονάδας 10 MW ή 
μεγαλύτερη) καθώς και φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις (με ισχύ 1 MW ή 
μεγαλύτερη)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, το προτεινόμενο κατώτερο όριο φαίνεται υπερβολικά 
υψηλό και δεν συνάδει με τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Εάν 
το κατώτερο όριο των 10 MW διατηρηθεί, θα σημαίνει βασικά ότι θα καλύπτονται λιγότερο του 
10% των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 125
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.1. – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ηλιοθερµικές συγκεντρωτικές, 
γεωθερμικές και φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις (συγκροτήματα με ισχύ 
μονάδας 10 MW ή μεγαλύτερη)·

Ηλιοθερµικές συγκεντρωτικές, 
γεωθερμικές και φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις (συγκροτήματα με ισχύ 
μονάδας 5 MW ή μεγαλύτερη)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πρόχειρα στοιχεία, εάν το κατώτερο όριο των 10 MW διατηρηθεί, θα σημαίνει 
βασικά ότι θα καλύπτονται λιγότερο του 10% φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 126
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.1. – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από 
βιομάζα/απόβλητα (συγκροτήματα με ισχύ 
μονάδας 10 MW ή μεγαλύτερη)·

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από 
βιομάζα/βιορευστά/απόβλητα 
(συγκροτήματα με ισχύ μονάδας 5 MW ή 
μεγαλύτερη)·

Or. en

Τροπολογία 127
Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.1. – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που 
συνδέονται με δίκτυο ηλεκτροπαραγωγής 
ή αποτελούν το αντικείμενο σύμβασης 
εξαγοράς από επιχείρηση, η συνολική 
παραγωγή της οποίας υπερβαίνει τα 
10MW.

Or. fr

Τροπολογία 128
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – σημείο 3.2. – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναέριες γραμμές μεταφοράς, εφόσον 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 KV και 
άνω·

Εναέριες γραμμές μεταφοράς, εφόσον 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 100 KV και 
άνω·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τάση των 150 kV μπορεί να αποκλείσει πολλές από τις γραμμές μεταφοράς 110 kV 
που προγραμματίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία 129
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.2. – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία 
προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς 
που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 155 
της συνθήκης ΕΚ.

Σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία 
προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς 
που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 155 
της συνθήκης ΕΚ και σχέδια που 
αναφέρονται στο Παράρτημα του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/20091 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη 
θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της 
οικονομικής ανάκαμψης με τη χορήγηση 
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
για έργα στον τομέα της ενέργειας 
________________
1 ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σελ. 31.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Τροπολογία 130
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.2. – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δίκτυο τηλεθέρμανσης με διάμετρο 300 
mm ή περισσότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποδομές τηλεθέρμανσης έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την επίτευξη των στόχων του 
2020 – μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις αγορές θέρμανσης και ψύξης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στην πρόταση.

Τροπολογία 131
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – επιμέρους σημείο 3.2. α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2.α. Αποθήκευση και άλλες πυρηνικές 
εγκαταστάσεις
- εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας·
- εγκαταστάσεις αποθήκευσης για 
ραδιενεργά απόβλητα·
- πυρηνικές εγκαταστάσεις άλλες από 
εκείνες του πρώτου εδαφίου του σημείου 
3.1 και του δεύτερου εδάφιου του σημείου 
3.3. 

Or. en
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Τροπολογία 132
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.1. (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-5.1. Δέσμευση
- Εγκαταστάσεις δέσμευσης διοξειδίου 
του άνθρακα που συνδέονται με τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής που 
αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 3.1 (όπου 
χρειάζεται) με δυναμικότητα δέσμευσης 
100 kt/ το χρόνο ή περισσότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση με το κείμενο της πρότασης κανονισμού στο σύνολό του.

Τροπολογία 133
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.2. – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χώρος ή 
συγκρότημα αποθήκευσης με 
χωρητικότητα 100 kt ή μεγαλύτερη).

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης (χώρος ή 
συγκρότημα αποθήκευσης με 
χωρητικότητα 100 kt/το χρόνο ή 
μεγαλύτερη).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση με το κείμενο της πρότασης κανονισμού στο σύνολό του.
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Τροπολογία 134
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.2. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται και 
τα σχέδια γεωλογικής αποθήκευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα που προβλέπει ο 
κανονισμός θέσπισης ενός προγράμματος 
ενισχύσεων με στόχο την οικονομική 
ανάκαμψη μέσω της χορήγησης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
για σχέδια στον τομέα της ενέργειας.

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που προορίζονται για έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη.

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που προορίζονται για έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο αυτό και τα σχέδια γεωλογικής αποθήκευσης 
του διοξειδίου του άνθρακα που προβλέπει ο κανονισμός θέσπισης ενός προγράμματος 
ενισχύσεων με στόχο την οικονομική ανάκαμψη μέσω της χορήγησης κοινοτικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής για σχέδια στον τομέα της ενέργειας.

Τροπολογία 135
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.2. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν και 
επενδύσεις για την οργάνωση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης διοξειδίου 
του άνθρακα, καθώς και για τη 
δημιουργία συστημάτων ελέγχου και 
απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο.

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που προορίζονται για έρευνα 

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που προορίζονται για έρευνα 
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και τεχνολογική ανάπτυξη. και τεχνολογική ανάπτυξη.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και επενδύσεις για την οργάνωση των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τη δημιουργία συστημάτων ελέγχου και 
απόκτησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία 136
Yannick Jadot

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 5 – επιμέρους σημείο 5.2. – τελευταία παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που προορίζονται για 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης δεν πρέπει να αποκλείονται, εφόσον αυτό βασικά 
σημαίνει ότι δεν θα διατίθεται οιαδήποτε πληροφορία για τη δέσμευση και αποθήκευση 
άνθρακα κατά τα επόμενα 10-15 χρόνια. Η οδηγία για την αποθήκευση και δέσμευση του 
άνθρακα ισχύει καταρχήν και για τέτοιες εγκαταστάσεις.


