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Τροπολογία 44
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το φυσικό αέριο (εφεξής: αέριο) είναι 
ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Κοινότητας, που αποτελεί 
το ένα τέταρτο του εφοδιασμού σε 
πρωτογενή ενέργεια και συμβάλλει κυρίως 
στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στη 
θέρμανση, στην τροφοδοσία της 
βιομηχανίας και στα καύσιμα για τις 
μεταφορές.

(1) Το φυσικό αέριο (εφεξής: αέριο) είναι 
ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Κοινότητας, που αποτελεί 
το ένα τέταρτο του εφοδιασμού σε 
πρωτογενή ενέργεια και συμβάλλει κυρίως 
στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στη 
θέρμανση, στην τροφοδοσία της 
βιομηχανίας και στα καύσιμα για τις 
μεταφορές. Το φυσικό αέριο είναι το 
πλέον φιλικό προς το περιβάλλον ορυκτό 
καύσιμο, ενώ αποτελεί αξιόπιστη και 
δοκιμασμένη λύση για να παρέχει στήριξη 
στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε περιόδους αιχμής της 
ζήτησης.

Or. el

Τροπολογία 45
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε ενωσιακό
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη 
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον 
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εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη 
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον 
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού.

αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού. Ωστόσο, έχει 
αποφασιστική σημασία να μην 
υπονομεύεται η ικανότητα των κρατών 
μελών να αναπτύσσουν μέτρα, ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Or. en

Τροπολογία 46
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη 
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον 
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού.

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη 
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, ιδίως
όσον αφορά την προληπτική δράση, όπως 
η μείωση της κατανάλωσης και η 
ενσωμάτωση και σύνδεση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό δίκτυο, αλλά και την 
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αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές 
του εφοδιασμού.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι προληπτικές δράσεις είναι λιγότερο δαπανηρές, και είναι σημαντική τόσο η μείωση της 
κατανάλωσης όσο και η χρήση εναλλακτικών πηγών σε όλες τις καταστάσεις. Κατά συνέπεια, η 
προώθηση των μέτρων αυτών αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Τροπολογία 47
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη 
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον 
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού.

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα 
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως 
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται 
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους 
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα 
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο 
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος 
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να 
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική 
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση 
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη και 
με βάση την αλληλεγγύη απόκριση στις 
κρίσεις εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.

Or. lt
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Τροπολογία 48
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Δεδομένου του κεντρικού ρόλου που 
διαδραματίζει η διεθνής συνεργασία στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού των πολιτών 
των κρατών μελών της ΕΕ, όλες οι 
σχετικές πολιτικές και τα σχέδια δράσης 
της ΕΕ πρέπει να βασίζονται στην αρχή 
του αμοιβαίου σεβασμού με τις 
εμπλεκόμενες τρίτες χώρες· η διευθέτηση 
των προβλημάτων που ενδέχεται να 
ανακύψουν θα πρέπει να αναζητείται 
μέσω του πολιτικού διαλόγου και των 
διαπραγματεύσεων.

Or. en

Τροπολογία 49
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διαδρομές και οι πηγές του αερίου 
για την Κοινότητα πρέπει να 
υποστηρίξουν την ασφάλεια εφοδιασμού 
της Κοινότητας συνολικά και των κρατών 
μελών της ξεχωριστά. Στο μέλλον η 
ασφάλεια εφοδιασμού θα εξαρτηθεί από 
την εξέλιξη του μείγματος καυσίμων, την 
ανάπτυξη της παραγωγής στην Κοινότητα 
και σε τρίτες χώρες που προμηθεύουν την 
Κοινότητα και τις επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και σε οδούς
μεταφοράς εντός και εκτός της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου.

(5) Η διαφοροποίηση των διαδρομών και 
των πηγών εφοδιασμού του αερίου για την 
Κοινότητα είναι ουσιώδης για την 
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της 
Κοινότητας συνολικά και των κρατών 
μελών της ξεχωριστά. Στο μέλλον η 
ασφάλεια εφοδιασμού θα εξαρτηθεί από 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,
την εξέλιξη του μείγματος καυσίμων, την 
ανάπτυξη της παραγωγής στην Κοινότητα 
και σε τρίτες χώρες που προμηθεύουν την 
Κοινότητα, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και στη διαφοροποίηση των 
οδών μεταφοράς και των πηγών 
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εφοδιασμού εντός και εκτός της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η μείωση της κατανάλωσης αερίου και η αντικατάσταση του αερίου ως πρωτογενούς πηγής με 
εναλλακτικές πηγές πρέπει να καταστεί μόνιμη προτεραιότητα.

Τροπολογία 50
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διαδρομές και οι πηγές του αερίου 
για την Κοινότητα πρέπει να υποστηρίξουν 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
συνολικά και των κρατών μελών της 
ξεχωριστά. Στο μέλλον η ασφάλεια 
εφοδιασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη 
του μείγματος καυσίμων, την ανάπτυξη της 
παραγωγής στην Κοινότητα και σε τρίτες 
χώρες που προμηθεύουν την Κοινότητα και 
τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και σε οδούς μεταφοράς 
εντός και εκτός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου.

(5) Οι διαδρομές και οι πηγές του αερίου 
για την Ένωση πρέπει να υποστηρίξουν 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης
συνολικά και των κρατών μελών της 
ξεχωριστά. Στο μέλλον η ασφάλεια 
εφοδιασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη 
του μείγματος καυσίμων, την ανάπτυξη της 
παραγωγής στην Ένωση και σε τρίτες 
χώρες που προμηθεύουν την Ένωση και τις 
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και από τη διαφοροποίηση των 
διαδρομών μεταφοράς και των πηγών 
εφοδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
Nabucco, εντός και εκτός της Κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου. 

Or. en
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Τροπολογία 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με 
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της 
αστοχίας της εν λόγω υποδομής ή πηγής 
εφοδιασμού ως σημείου αναφοράς για το 
ποια κράτη μέλη μπορούν να είναι σε 
θέση να αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι 
μια έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού τους με 
αέριο. 

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου, η λεγόμενη αρχή N-1, 
θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η αστοχία της εν 
λόγω υποδομής αποτελεί ένα από τα 
δυνατά σενάρια που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην αξιολόγηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η πρόταση κανονισμού ορίζει τους δείκτες υποδομής και εφοδιασμού σε ειδικά 
κεφάλαια, (άρθρο 6 / παράρτημα I και άρθρο 7 αντίστοιχα), εξακολουθούν να υπάρχουν 
διασταυρούμενες αναφορές και παραπομπές μεταξύ των προτεινόμενων δεικτών. Τούτο 
προκαλεί σύγχυση και για το λόγο αυτό την πρόταση κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι 
ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο τύπων δεικτών. Η εκτίμηση κινδύνου και 
αντικτύπου πρέπει να περιλαμβάνει τη δοκιμή διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
και/ή διαταραχών του εφοδιασμού, και να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους σε 
εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με 
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας 
της εν λόγω υποδομής ή πηγής εφοδιασμού 
ως σημείου αναφοράς για το ποια κράτη 

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου, η λεγόμενη αρχή N-1, 
θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η αστοχία της εν 
λόγω υποδομής αποτελεί ένα από τα 
δυνατά σενάρια που θα μπορούσαν να 
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μέλη μπορούν να είναι σε θέση να 
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια 
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο. 

βοηθήσουν στην αξιολόγηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού των κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η πρόταση κανονισμού ορίζει τους δείκτες υποδομής και εφοδιασμού σε ειδικά 
κεφάλαια, (άρθρο 6 / παράρτημα I και άρθρο 7 αντίστοιχα), εξακολουθούν να υπάρχουν 
διασταυρούμενες αναφορές και παραπομπές μεταξύ των προτεινόμενων δεικτών. Τούτο 
προκαλεί σύγχυση και για το λόγο αυτό την πρόταση κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι 
ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο τύπων δεικτών. Η εκτίμηση κινδύνου και 
αντικτύπου πρέπει να περιλαμβάνει τη δοκιμή διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
και/ή διαταραχών του εφοδιασμού, και να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους σε 
εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 53
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με 
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας 
της εν λόγω υποδομής ή πηγής εφοδιασμού 
ως σημείου αναφοράς για το ποια κράτη 
μέλη μπορούν να είναι σε θέση να 
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο.

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με 
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας 
της εν λόγω υποδομής ή πηγής εφοδιασμού 
ως σημείου αναφοράς για το αν η ΕΕ στο 
σύνολό της και ποια κράτη μέλη ατομικά
μπορούν να είναι σε θέση να 
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια 
καλή αναφορά προκειμένου να γίνει μια 
αρχική εκτίμηση για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με αέριο, τόσο για την ΕΕ ως 
σύνολο όσο και για κάθε κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι συχνά διάφορα κράτη μέλη εφοδιάζονται από την ίδια γεωγραφική πηγή ή μέσω 
της ίδιας υποδομής, μια αστοχία της υποδομής αυτής θα επέτεινε τις συνέπειες για όλους όσοι 
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δεν μπορούν να έχουν τη στήριξη γειτονικών τους κρατών. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί μια ανάλυση του κριτηρίου N-1 σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 54
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με 
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας 
της εν λόγω υποδομής ή πηγής 
εφοδιασμού ως σημείου αναφοράς για το 
ποια κράτη μέλη μπορούν να είναι σε θέση 
να αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια 
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο. 

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας 
υποδομής αερίου, η λεγόμενη αρχή N-1, 
είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της 
αστοχίας της εν λόγω υποδομής ως 
σημείου αναφοράς για το ποια κράτη μέλη 
μπορούν να είναι σε θέση να 
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια 
έγκυρη αφετηρία για την ανάλυση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού κάθε κράτους 
μέλους με αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας Ν-1, όπως ορίζεται στον κανονισμό, αφορά μόνο την υποδομή.

Τροπολογία 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την 
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων 
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού 
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα 

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Οι εκτιμήσεις κινδύνου με 
βάση κοινή μεθοδολογία διασφαλίζει την 
ουσιαστική και αποτελεσματική 
εφαρμογή ελάχιστων κριτηρίων για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και 
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δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την 
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και 
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν 
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή 
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν 
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την 
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, 
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα 
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο 
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή 
του εφοδιασμού. 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, χωρίς να 
αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, και θα δημιουργήσει 
σημαντικά κίνητρα για την κατασκευή της 
απαραίτητης υποδομής και τη βελτίωση 
του επιπέδου ετοιμότητας σε περίπτωση 
κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν την πλευρά 
της ζήτησης, όπως η εναλλαγή καυσίμων, 
μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο 
ρόλο όσον αφορά την κατοχύρωση 
ενεργειακής ασφάλειας, εφόσον μπορούν 
να εφαρμοστούν γρήγορα και να μειώσουν 
αισθητά τη ζήτηση αερίου στο πλαίσιο της 
αντίδρασης σε μια διαταραχή του 
εφοδιασμού. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
σημειωθεί ότι η εναλλαγή με ορυκτά 
καύσιμα θα έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλότερες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Η αποδοτική χρήση της 
ενέργειας ως μέτρο από την πλευρά της 
ζήτησης θα πρέπει να προωθηθεί 
περαιτέρω. Ο περιβαλλοντικός
αντίκτυπος των προτεινόμενων μέτρων 
για τη ζήτηση και την προσφορά θα 
πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη, και να 
προτιμηθούν τα μέτρα με τον ελάχιστο 
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οιαδήποτε 
επένδυση της υποδομής θα πρέπει να 
γίνει με τον δέοντα σεβασμό στο 
περιβάλλον και το σχετικό κοινοτικό 
κεκτημένο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 56
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Οι εκτιμήσεις κινδύνου με 
βάση κοινή μεθοδολογία διασφαλίζει την 
ουσιαστική και αποτελεσματική 
εφαρμογή ελάχιστων κριτηρίων για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, χωρίς να 
αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, και θα δημιουργήσει 
σημαντικά κίνητρα για την κατασκευή της 
απαραίτητης υποδομής και τη βελτίωση 
του επιπέδου ετοιμότητας σε περίπτωση 
κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν την πλευρά 
της ζήτησης, όπως η εναλλαγή καυσίμων, 
μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο 
ρόλο όσον αφορά την κατοχύρωση 
ενεργειακής ασφάλειας, εφόσον μπορούν 
να εφαρμοστούν γρήγορα και να μειώσουν 
αισθητά τη ζήτηση αερίου στο πλαίσιο της 
αντίδρασης σε μια διαταραχή του 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 57
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Οι εκτιμήσεις κινδύνου με 
βάση κοινή μεθοδολογία διασφαλίζει την 
ουσιαστική και αποτελεσματική 
εφαρμογή ελάχιστων κριτηρίων για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, χωρίς να 
αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, και θα δημιουργήσει 
σημαντικά κίνητρα για την κατασκευή της 
απαραίτητης υποδομής και τη βελτίωση 
του επιπέδου ετοιμότητας σε περίπτωση 
κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν την πλευρά 
της ζήτησης, όπως η εναλλαγή καυσίμων, 
μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο 
ρόλο όσον αφορά την κατοχύρωση 
ενεργειακής ασφάλειας, εφόσον μπορούν 
να εφαρμοστούν γρήγορα και να μειώσουν 
αισθητά τη ζήτηση αερίου στο πλαίσιο της 
αντίδρασης σε μια διαταραχή του 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 58
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που συνδέονται με τη ζήτηση πρέπει να αποτελούν μόνιμο μέλημα, και η 
αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας δεν πρέπει να 
αποτελούν μέλημα μόνο σε περιόδους κρίσης.
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Τροπολογία 59
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 60
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα 
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την 
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των διαταραχών του 

(9) Η επαρκής και διαφοροποιημένη
υποδομή αερίου στα κράτη μέλη, ιδίως 
στις περιοχές που είναι απομονωμένες 
από πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, είναι 
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εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων 
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού 
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα 
δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την 
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και 
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε 
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν 
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή 
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν 
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την 
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, 
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα 
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο 
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή 
του εφοδιασμού.

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

Or. lt

Τροπολογία 61
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Οι επενδύσεις στην ενεργειακή 
απόδοση θα πρέπει να προωθηθούν 
ισχυρά, τόσο στα κράτη εφοδιασμού και 
διέλευσης, όσο και στο εσωτερικό της 
ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 62
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Η καθιέρωση εταιρικής σχέσης με 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με 
σκοπό για την ενεργειακή απόδοση και 
την προστασία του περιβάλλοντος θα 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
προτάσεων για τη μείωση της ζήτησης 
αερίου μέσω βελτιώσεων όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση, όπως η αναβάθμιση 
των συστημάτων τηλεθέρμανσης στην 
Ουκρανία, που θα συμβάλει στην 
ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με 
αέριο.

Or. en

Τροπολογία 63
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι 
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου. Οι εν 
λόγω επενδύσεις αναμένεται ότι θα 
ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Στις περιπτώσεις όπου μια 
επένδυση υποδομής είναι διασυνοριακής 
φύσης, πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι 
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου, ιδίως 
σε περιοχές που είναι απομονωμένες από 
πηγές ενεργειακού εφοδιασμού. Αυτές οι 
επενδύσεις θα μείωναν την εξάρτηση από 
ένα μόνο προμηθευτή και θα διασφάλιζαν 
καλύτερα την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο και τη βελτιωμένη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Στις 
περιπτώσεις όπου μια επένδυση υποδομής 
είναι διασυνοριακής φύσης, πρέπει να 
συμμετέχει ενεργά ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του 
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μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

Or. lt

Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι 
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου. Οι εν 
λόγω επενδύσεις αναμένεται ότι θα 
ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Στις περιπτώσεις όπου μια 
επένδυση υποδομής είναι διασυνοριακής 
φύσης, πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι 
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου. Οι εν 
λόγω επενδύσεις αναμένεται ότι θα 
ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου. Η διευκόλυνση της 
ενσωμάτωσης του αερίου που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
υποδομή των δικτύων αερίου πρέπει να 
αποτελεί μόνιμο μέλημα. Στις περιπτώσεις 
όπου μια επένδυση υποδομής είναι 
διασυνοριακής φύσης, πρέπει να 
συμμετέχει ενεργά ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"), 
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να θεσπίσουν ευρωπαϊκούς κανόνες με στόχο την 



AM\801609EL.doc 19/122 PE438.187v01-00

EL

ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών πηγών, καθώς και κίνητρα για νέες επενδύσεις.

Τροπολογία 65
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την 
υποστήριξη των κρατών μελών στη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή 
χρηματοδότηση από περιφερειακά ή 
διαρθρωτικά ταμεία ή ταμεία συνοχής. Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς 
και τα κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως τα 
ENPI, IPA και DCI μπορούν επίσης να 
χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες 
χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο.

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές 
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την 
υποστήριξη των κρατών μελών στη 
χρηματοδότηση των απαραίτητων 
επενδύσεων σε παραγωγή, υποδομή και 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως 
δάνεια και εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή χρηματοδότηση 
από περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταμεία ή 
ταμεία συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων καθώς και τα κοινοτικά 
εξωτερικά μέσα όπως τα ENPI, IPA και 
DCI μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν 
ενέργειες σε τρίτες χώρες προκειμένου να 
βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού με 
αέριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στην αποδοτικότερη κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση εναλλακτικών πηγών 
δεν εξασφαλίζει μόνο τη μείωση των εκπομπών CO2 αλλά και τη μείωση της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές αερίου, καθώς επίσης και περιορισμό των επενδύσεων που απαιτούνται για την 
απόκριση σε καταστάσεις κρίσεις.



PE438.187v01-00 20/122 AM\801609EL.doc

EL

Τροπολογία 66
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται 
όσο το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι
πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς 
μια διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα σε μηχανισμούς 
βασιζόμενους στην αγορά για το 
μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

(12) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη 
τα εθνικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους 
μέλους στον τομέα του αερίου, και 
παρέχει μέσα, βασιζόμενα στη 
διασφάλιση της προστασίας των 
καταναλωτών, που αποσκοπούν κατά 
προτεραιότητα στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων των διαταραχών του 
εφοδιασμού. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα 
συνεχίσουν να είναι υπεύθυνα για την 
ασφάλειά τους και θα έχουν σημαντική 
ευελιξία όσον αφορά την επιλογή των 
ρυθμίσεων και των μέσων για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 67
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια 

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
από μόνες τους ικανές να αντιμετωπίσουν 
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διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

επαρκώς μια διαταραχή του εφοδιασμού με 
αέριο. Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα πρώτα δύο στάδια της κρίσης, το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί αποκλειστικά από την 
αγορά, σε πραγματικές κρίσεις όμως, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επαρκούν από μόνοι 
τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα πρέπει να εμπλέκονται τα κράτη μέλη. Στο 
στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αγορά όσο 
και μηχανισμοί εκτός αγοράς.

Τροπολογία 68
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια 
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
από μόνες τους ικανές να αντιμετωπίσουν 
επαρκώς μια διαταραχή του εφοδιασμού με 
αέριο. Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά τα πρώτα δύο στάδια της κρίσης, το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί αποκλειστικά από την 
αγορά, σε πραγματικές κρίσεις όμως, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επαρκούν από μόνοι 
τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα πρέπει να εμπλέκονται τα κράτη μέλη. Στο 
στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αγορά όσο 
και μηχανισμοί εκτός αγοράς.

Τροπολογία 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια 
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
από μόνες τους ικανές να αντιμετωπίσουν 
επαρκώς μια διαταραχή του εφοδιασμού με 
αέριο. Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα πρώτα δύο στάδια της κρίσης, το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί αποκλειστικά από την 
αγορά, σε πραγματικές κρίσεις όμως, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επαρκούν από μόνοι 
τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα πρέπει να εμπλέκονται τα κράτη μέλη. Στο 
στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αγορά όσο 
και μηχανισμοί εκτός αγοράς.
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Τροπολογία 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια 
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο. 
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού. 

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι 
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους 
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο στους 
μηχανισμούς της αγοράς κατά την 
αντιμετώπιση των διαταραχών. 
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης 
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον 
από μόνες τους ικανές να αντιμετωπίσουν 
επαρκώς μια διαταραχή του εφοδιασμού με 
αέριο. Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά 
για το μετριασμό των συνεπειών της 
διαταραχής του εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τα πρώτα δύο στάδια της κρίσης, το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί αποκλειστικά από την 
αγορά, σε πραγματικές κρίσεις όμως, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επαρκούν από μόνοι 
τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, θα πρέπει να εμπλέκονται τα κράτη μέλη. Στο 
στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αγορά όσο 
και μηχανισμοί εκτός αγοράς.

Τροπολογία 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η επένδυση της ΕΕ σε ενδογενή 
παραγωγή και υποδομή θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των 
κρατών μελών και της Επιτροπής να 
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προωθήσουν στη γειτονιά της ΕΕ, σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες, την 
επέκταση των αρχών και των προτύπων 
της εσωτερικής αγοράς όπως ορίζονται 
στη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Η 
Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει 
το ενδεχόμενο κατάλληλης επέκτασης της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας, 
που περιλαμβάνει την ΕΕ και τις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να 
καλύπτει και άλλες τρίτες χώρες, και τη 
δυνατότητα δημιουργίας νέων 
περιφερειακών αγορών ενέργειας κατά το 
πρότυπο αυτό, όπως είναι η Ευρω-
μεσογειακή ενεργειακή κοινότητα, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 72
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο, είναι επίσης απαραίτητο να 
προβλεφθεί η σύσταση στρατηγικού 
αποθέματος φυσικού αερίου στα κράτη 
μέλη. Δεδομένης της προτεραιότητας που 
δίδεται στα μέσα της αγοράς, το απόθεμα 
αυτό θα πρέπει να συσταθεί στο πλαίσιο 
εταιρικών σχέσεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εφοδιασμού προϋποθέτει όχι μόνο την ασφάλεια καθ' εαυτήν, αλλά και 
εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο τη σύσταση ανεξάρτητων και 
βασιζόμενων στην αγορά αποθεμάτων.
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Τροπολογία 73
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν 
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τις απαιτήσεις της αγοράς, 
που θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις της 
αγοράς και την υπονόμευση των 
αποκρίσεων της αγοράς στις διαταραχές. 

(14) Η εσωτερική αγορά αερίου 
προσφέρει στην Κοινότητα το υψηλότερο 
επίπεδο ασφάλεια εφοδιασμού για όλα τα 
κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι θα 
επιτρέπεται να λειτουργεί πλήρως η αγορά 
διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του 
καταναλωτή σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και να 
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τις ανάγκες και την 
προστασία των καταναλωτών μέσω του 
ελέγχου των τιμών, που σε περιόδους 
κρίσης τείνουν να αυξάνονται 
κατακόρυφα λόγω της μειωμένης 
προσφοράς και της αυξημένης ζήτησης 
(νόμος προσφοράς και ζήτησης).

Or. el

Τροπολογία 74
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το 

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Ένωση το 
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υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν 
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τις απαιτήσεις της αγοράς, 
που θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις της 
αγοράς και την υπονόμευση των 
αποκρίσεων της αγοράς στις διαταραχές. 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Ένωσης, όποια και αν είναι 
η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό αυτό, 
απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, που θα αποφεύγει τις 
στρεβλώσεις της αγοράς και την 
υπονόμευση των αποκρίσεων της αγοράς 
στις διαταραχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να είναι συμβατές με τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και όχι με τις "απαιτήσεις" της αγοράς.

Τροπολογία 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν 
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό 
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς 
αυτής προσφέρουν στην Ένωση το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό 
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί 
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής 
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε 
ένα μέρος της Ένωσης, όποια και αν είναι 
η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό αυτό, 
απαιτείται μια περιεκτική και 
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω 
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διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τις απαιτήσεις της αγοράς, 
που θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις της 
αγοράς και την υπονόμευση των 
αποκρίσεων της αγοράς στις διαταραχές. 

διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών, 
συμβατών με τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, που θα αποφεύγει τις 
στρεβλώσεις της αγοράς και την 
υπονόμευση των αποκρίσεων της αγοράς 
στις διαταραχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να είναι συμβατές με τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και όχι με τις "απαιτήσεις" της αγοράς.

Τροπολογία 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των 
ρόλων και των ευθυνών των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών 
έχει καίρια σημασία για την αποφυγή της 
επικάλυψης αρμοδιοτήτων και την ομαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
κατά τις διαταραχές εφοδιασμού και τις 
καταστάσεις κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
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Τροπολογία 77
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των 
ρόλων και των ευθυνών των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών 
έχει καίρια σημασία για την αποφυγή της 
επικάλυψης αρμοδιοτήτων και την ομαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
κατά τις διαταραχές εφοδιασμού και τις 
καταστάσεις κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των 
ρόλων και των ευθυνών των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών 
έχει καίρια σημασία για την αποφυγή της 
επικάλυψης αρμοδιοτήτων και την ομαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως 
κατά τις διαταραχές εφοδιασμού και τις 
καταστάσεις κρίσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 79
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς 
έχει ουσιαστική σημασία να γίνονται 
εγκαίρως από τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε 
εγχώρια παραγωγή και σε υποδομές όπως 
οι διασυνδέσεις, ο εξοπλισμός που 
επιτρέπει φυσικές αμφίδρομες ροές στους 
αγωγούς, και οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη πιθανές διαταραχές 
του εφοδιασμού όπως αυτή που 
εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του 2009.

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς 
έχει ουσιαστική σημασία να γίνονται 
εγκαίρως από τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε 
εγχώρια παραγωγή και σε υποδομές όπως 
οι διασυνδέσεις, ιδιαίτερα δε εκείνες που 
προσφέρουν πρόσβαση στο δίκτυο αερίου 
της ΕΕ, ο εξοπλισμός που επιτρέπει 
φυσικές αμφίδρομες ροές στους αγωγούς, 
και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης ΥΦΑ, λαμβάνοντας 
υπόψη πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού 
όπως αυτή που εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο 
του 2009. Στις περιπτώσεις όπου οι 
αναγκαίες διασυνδέσεις δεν είναι 
οικονομικά βιώσιμες για τις επιχειρήσεις 
αερίου, αλλά έχουν σαφή προστιθέμενη 
αξία για την ασφάλεια του εφοδιασμού με 
αέριο, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
κατάλληλα οικονομικά κίνητρα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η υλική 
διασύνδεση όλων των κρατών μελών στο 
δίκτυο αερίου της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 80
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους 
οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και 
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως 
τα σχολεία και τα νοσοκομεία, σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν 
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους. 
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε 
κρίση.

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου από τα κράτη μέλη, ιδίως 
όσον αφορά τους οικιακούς πελάτες, 
καθώς και περιορισμένο αριθμό άλλων 
πελατών, ιδιαίτερα πελατών που 
παρέχουν σημαντικές κοινωφελείς 
υπηρεσίες, τους οποίους μπορεί να 
καθορίζει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος, σε περιπτώσεις στις οποίες η αγορά 
δεν μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό 
τους. Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα 
που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας 
κρίσης να έχουν καθοριστεί πριν από 
οποιαδήποτε κρίση.

Or. en

Τροπολογία 81
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους 
οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και 
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως 
τα σχολεία και τα νοσοκομεία, σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν 
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους. 
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε 
κρίση.

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου στους προστατευόμενους 
πελάτες, σε περιπτώσεις στις οποίες η 
αγορά δεν μπορεί αφεαυτής να συνεχίσει 
τον εφοδιασμό τους. Έχει ουσιαστική 
σημασία τα μέτρα που λαμβάνονται κατά 
τη διάρκεια μιας κρίσης να έχουν 
καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε κρίση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι οι οικιακοί καταναλωτές χρειάζονται ασφαλώς προστασία, η πιθανή διεύρυνση της 
κατηγορίας των προστατευόμενων πελατών σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο και 
λεπτό θέμα και επιβάλλει αξιολογήσεις αντικτύπου. Επιπλέον, η διεύρυνση της κατηγορίας των 
προστατευόμενων καταναλωτών θα πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι η 
σκοπιμότητα και η καταλληλότητά της θα πρέπει να εξετάζονται με βάση τις εθνικές συνθήκες, 
και ειδικότερα τη διάρθρωση του ενεργειακού μίγματος και τη σημασία του αερίου στο μίγμα 
αυτό. Συνεπώς, η πρόταση κανονισμού δεν θα πρέπει να διευρύνει την υποχρεωτική προστασία 
από την ΕΕ πέρα από τα νοικοκυριά.

Τροπολογία 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους 
οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και 
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως 
τα σχολεία και τα νοσοκομεία, σε 
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν 
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους. 
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που 
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε 
κρίση.

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παροχή αερίου στους προστατευόμενους 
πελάτες, σε περιπτώσεις στις οποίες η 
αγορά δεν μπορεί αφεαυτής να συνεχίσει 
τον εφοδιασμό τους. Έχει ουσιαστική 
σημασία τα μέτρα που λαμβάνονται κατά 
τη διάρκεια μιας κρίσης να έχουν 
καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε κρίση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι οικιακοί καταναλωτές χρειάζονται ασφαλώς προστασία, η πιθανή διεύρυνση της 
κατηγορίας των προστατευόμενων πελατών σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο και 
λεπτό θέμα και επιβάλλει αξιολογήσεις αντικτύπου. Επιπλέον, η διεύρυνση της κατηγορίας των 
προστατευόμενων καταναλωτών θα πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι η 
σκοπιμότητα και η καταλληλότητά της θα πρέπει να εξετάζονται με βάση τις εθνικές συνθήκες, 
και ειδικότερα τη διάρθρωση του ενεργειακού μίγματος και τη σημασία του αερίου στο μίγμα 
αυτό. Συνεπώς, η πρόταση κανονισμού δεν θα πρέπει να διευρύνει την υποχρεωτική προστασία 
από την ΕΕ πέρα από τα νοικοκυριά.
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Τροπολογία 83
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προσφέρεται ευρεία επιλογή μέσων 
για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τις 
σχετικές με την ασφάλεια εφοδιασμού. 
Αυτά τα μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό 
πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι θα παρέχουν 
συνεκτικό και οικονομικώς αποδοτικό 
αποτέλεσμα.

(19) Προσφέρεται ευρεία επιλογή μέσων 
για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τις 
σχετικές με την ασφάλεια εφοδιασμού. 
Αυτά τα μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό 
πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε 
να παρέχουν ασφάλεια πρωτίστως στους
καταναλωτές και να εξασφαλίζεται ότι θα 
παρέχουν συνεκτικό και οικονομικώς 
αποδοτικό αποτέλεσμα.

Or. el

Τροπολογία 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από τις αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση με όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
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ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των σχεδίων αλλά πρέπει να 
καλούν σε διαβούλευση τις επιχειρήσεις αερίου.

Τροπολογία 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από τις αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση με όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στο σχέδιο κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στο σχέδιο κανονισμού. 
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Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των σχεδίων αλλά πρέπει να καλούν σε 
διαβούλευση τις επιχειρήσεις αερίου. 

Τροπολογία 86
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από τις αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση με όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στο σχέδιο κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στο σχέδιο κανονισμού. 
Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των σχεδίων αλλά πρέπει να καλούν σε 
διαβούλευση τις επιχειρήσεις αερίου. 
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Τροπολογία 87
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, 
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης 
ανάγκης από τις αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση με όλες τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει 
να χαρακτηρίζονται από αμοιβαία 
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους 
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές που εμφανίζονται στα 
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει 
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες 
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι 
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να 
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη δεν συνάδει με τον υπόλοιπο κανονισμό. Εναπόκειται στις 
αρμόδιες αρχές να καταρτίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

Τροπολογία 88
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
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ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
άσκηση της αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν μέτρα για την άσκηση της 
αλληλεγγύης. Οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου θα πρέπει να σχεδιάσουν μέτρα 
όπως οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τα οποία 
μπορεί να προβλέπουν αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης Είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις αερίου να 
συμφωνούν προηγουμένως μεταξύ τους 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Οι 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου θα πρέπει 
πάντα να λαμβάνουν θεμιτή και ισότιμη 
αντιστάθμιση για τυχόν μέτρα που 
καλούνται να λάβουν στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Οι υποχρεώσεις για τη λήψη 
μέτρων αλληλεγγύης θα πρέπει να 
περιορίζονται στον εφοδιασμό των 
οικιακών καταναλωτών. Τα μέτρα 
αλληλεγγύης μπορεί να ενδείκνυνται 
ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών μελών για τα 
οποία η Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση 
κοινών σχεδίων προληπτικής δράσης ή 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού.
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Τροπολογία 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
άσκηση της αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν μέτρα για την άσκηση της 
αλληλεγγύης. Οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου θα πρέπει να σχεδιάσουν μέτρα 
όπως οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τα οποία 
μπορεί να προβλέπουν αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης Είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις αερίου να 
συμφωνούν προηγουμένως μεταξύ τους 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Οι 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου θα πρέπει 
πάντα να λαμβάνουν θεμιτή και ισότιμη 
αντιστάθμιση για τυχόν μέτρα που 
καλούνται να λάβουν στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Οι υποχρεώσεις για τη λήψη 
μέτρων αλληλεγγύης θα πρέπει να 
περιορίζονται στην οικιακή κατανάλωση.
Τα μέτρα αλληλεγγύης μπορεί να 
ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών 
μελών για τα οποία η Επιτροπή συνιστά 
την κατάρτιση κοινών σχεδίων 
προληπτικής δράσης ή σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
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κανονισμού.

Τροπολογία 90
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
άσκηση της αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ 
των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν μέτρα για την άσκηση της 
αλληλεγγύης. Οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου θα πρέπει να σχεδιάσουν μέτρα 
όπως οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, τα οποία 
μπορεί να προβλέπουν αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης Είναι σημαντικό να 
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις αερίου να 
συμφωνούν προηγουμένως μεταξύ τους 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Οι 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου θα πρέπει 
πάντα να λαμβάνουν θεμιτή και ισότιμη 
αντιστάθμιση για τυχόν μέτρα που 
καλούνται να λάβουν στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Τα μέτρα αλληλεγγύης μπορεί να 
ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών 
μελών για τα οποία η Επιτροπή συνιστά 
την κατάρτιση κοινών σχεδίων 
προληπτικής δράσης ή σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
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καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού.

Τροπολογία 91
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και 
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη 
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο 
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές 
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να 
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
άσκηση της αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

(23) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την 
ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών σε περίπτωση κοινοτικής 
έκτακτης ανάγκης, και ειδικότερα για να 
υποστηρίζονται τα κράτη μέλη που είναι 
εκτεθειμένα σε λιγότερο ευνοϊκές 
γεωγραφικές ή γεωλογικές συνθήκες, 
γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα 
για την άσκηση της αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι 
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι 
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των 
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των 
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης 
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ 
των κρατών μελών για τα οποία η 
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υλοποιηθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, το άρθρο 194 της οποίας προβλέπει 
την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης σε πνεύμα αλληλεγγύης.
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Τροπολογία 92
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο, με την οδηγία 2004/67/ΕΚ της 26ης 
Απριλίου 2004 σχετικά με τα μέτρα 
διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο, πρέπει να ενεργεί ως σύμβουλος της 
Επιτροπής, ώστε να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων ασφάλειας 
εφοδιασμού στην περίπτωση κοινοτικής 
έκτακτης ανάγκης. Πρέπει επίσης να 
παρακολουθεί την επάρκεια και την 
καταλληλότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

(28) Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο, με την οδηγία 2004/67/ΕΚ της 26ης 
Απριλίου 2004 σχετικά με τα μέτρα 
διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό 
αέριο, πρέπει να ενεργεί ως σύμβουλος της 
Επιτροπής, όταν εξετάζει εάν υφίσταται 
έκτακτη κοινοτική ανάγκη, και να 
διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων 
ασφάλειας εφοδιασμού στην περίπτωση 
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης. Πρέπει 
επίσης να παρακολουθεί την επάρκεια και 
την καταλληλότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της σύνθεσής της από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, του ενεργειακού τομέα 
και των καταναλωτών, η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο είναι η πλέον κατάλληλη να 
αποτιμήσει την κατάσταση του εφοδιασμού και, σε περίπτωση έκτακτης κοινοτικής ανάγκης, να 
λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ του τομέα, των κρατικών οργάνων και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λόγω της ειδίκευσής της, η ομάδα θα πρέπει επίσης να καλείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφέρει τη γνώμη της, όταν η Επιτροπή αποφαίνεται για την 
ύπαρξη έκτακτης κοινοτικής ανάγκης.

Τροπολογία 93
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να δοθεί η δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 

διαγράφεται
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εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου 
για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα σε περίπτωση διαταραχής του 
εφοδιασμού, πριν από τη λήψη μέτρων 
από τις αρμόδιες αρχές για να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση στην οποία 
η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις 
απαραίτητες προμήθειες αερίου. Τα εν 
λόγω έκτακτα μέτρα πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με την 
κοινοτική νομοθεσία και πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 94
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αγορά
όσο και μηχανισμοί εκτός αγοράς. Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων 
ενδιαφερομένων, η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το 
καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των 
μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται 
συστηματικά σε διαβούλευση από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 95
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αγορά 
όσο και μηχανισμοί εκτός αγοράς. Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων 
ενδιαφερομένων, η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το 
καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με 



AM\801609EL.doc 43/122 PE438.187v01-00

EL

τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των 
μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται 
συστηματικά σε διαβούλευση από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 96
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 97
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να δοθεί η δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να 

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

εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου 
για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα σε περίπτωση διαταραχής του 
εφοδιασμού, πριν από τη λήψη μέτρων από 
τις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση στην οποία η αγορά δεν μπορεί 
πλέον να παρέχει τις απαραίτητες 
προμήθειες αερίου. Τα εν λόγω έκτακτα 
μέτρα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως 
με την κοινοτική νομοθεσία και πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στην 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Or. lt

Τροπολογία 98
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την 
Κοινότητα. Η Επιτροπή πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να κινητοποιεί μια ομάδα 
εργασίας για την παρακολούθηση των 
ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης στο 
εσωτερικό και, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τις σχετικές τρίτες χώρες, στο εξωτερικό 
της Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται 
κρίση λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη 
χώρα, να αναλαμβάνει ρόλο 
διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης.

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο, η Επιτροπή θα μπορούσε να 
αναλάβει να κινητοποιεί συμβουλευτικό 
φορέα για την παρακολούθηση των ροών 
αερίου σε καταστάσεις κρίσεις στο 
εσωτερικό της Ένωσης, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος και με την άδειά του, και στο
εξωτερικό της Ένωσης, κατόπιν 
διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες και με την άδειά τους. 

Or. en
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Τροπολογία 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια του εφοδιασμού της Ένωσης
με αέριο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει "ρήτρα ενεργειακής 
ασφάλειας" στις συμφωνίες εμπορικών 
συναλλαγών, σύνδεσης και εταιρικής 
σχέσης με τις χώρες παραγωγής και 
διέλευσης. Η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης μέσω του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου.

Or. en
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Τροπολογία 100
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο, ιδιαίτερα σε περίπτωση 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο, συντονίζει τις 
ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί 
μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

Or. en

Τροπολογία 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου (30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
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από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο σε περίπτωση κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντονίζει τις ενέργειες που έχουν σχέση 
με τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις 
παραγωγές χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
όσον αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί 
μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του 
αερίου, ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, 
ανταλλαγής πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου (30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
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από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο σε περίπτωση κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντονίζει τις ενέργειες που έχουν σχέση 
με τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις 
παραγωγές χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
όσον αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί 
μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του 
αερίου, ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, 
ανταλλαγής πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου (30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
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από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο σε περίπτωση κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντονίζει τις ενέργειες που έχουν σχέση 
με τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις 
παραγωγές χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
όσον αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί 
μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του 
αερίου, ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, 
ανταλλαγής πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 104
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου (30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
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από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο σε περίπτωση κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντονίζει τις ενέργειες που έχουν σχέση 
με τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις 
παραγωγές χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
όσον αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί 
μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του 
αερίου, ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, 
ανταλλαγής πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση 
από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 105
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου (30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
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από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο σε περίπτωση κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντονίζει τις ενέργειες που έχουν σχέση 
με τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις 
παραγωγές χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
όσον αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί 
μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης.

Or. en

Τροπολογία 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει 
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες 
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές 
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον 
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα. 
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου 
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με 
αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει
έκτακτες ενέργειες που έχουν σχέση με 
τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις 
παραγωγές χώρες και τις χώρες διέλευσης, 
όσον αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των 
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση 
σταθερής ροής αερίου προς την Ένωση. Η 
Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
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κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την 
παρακολούθηση των ροών αερίου σε 
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της 
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση 
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης. 

ζητεί την κινητοποίηση ομάδας εργασίας 
για την παρακολούθηση των ροών αερίου 
σε καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές 
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης
και, όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω 
δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να 
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και 
διευκόλυνσης μέσω του αρμόδιου 
Επιτρόπου για θέματα ενέργειας και του 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου 
Εκπροσώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Ύπατος εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος και ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος θα 
πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του κανονισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα 
να έχει την ευθύνη της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες και με 
εκπροσώπους του κλάδου εξ ονόματος των κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης. Ο αρμόδιος 
Επίτροπος για θέματα ενέργειας, ιδιαίτερα, θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητες της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να καλείται σε 
διαβούλευση σε περίπτωση κρίσης.

Τροπολογία 107
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
καταρτίσει πρόταση για την 
αποτελεσματική και προληπτική 
προστασία των καταναλωτών από 
πιθανές συνεννοήσεις στις τιμές μεταξύ 
των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων.

Or. el
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Τροπολογία 108
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Στις συμβάσεις προμήθειας αερίου 
από τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται να
περιλαμβάνονται διατάξεις που 
παραβιάζουν τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, ιδιαίτερα δε 
περιορισμοί στην επανεξαγωγή ή ρήτρες 
ισοδύναμες με τη λεγόμενη "ρήτρα 
προορισμού"· 

Or. en

Τροπολογία 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο με την εξασφάλιση 
της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς αερίου και τη 
θέσπιση εκτάκτων μέτρων για την 
περίπτωση που η αγορά δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί πλέον στον απαιτούμενο 
εφοδιασμό με αέριο, προβλέποντας σαφή 
ορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων και 
συντονισμό της απόκρισης στο επίπεδο 
των κρατών μελών και της Ένωσης όσον 
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού ή σοβαρές και 
βάσιμες απειλές τέτοιων διαταραχών, στο 
πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαταραχές του εφοδιασμού δεν θα πρέπει να αποτελούν το μόνο λόγο αντίδρασης· 
αντίδραση θα πρέπει να προκαλούν επίσης οι σοβαρές και βάσιμες απειλές διαταραχής· Το 
πνεύμα αλληλεγγύης θα πρέπει να τονισθεί στον κανονισμό, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2009 και το άρθρο 176Α της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
Η αλληλεγγύη αυτή θα πρέπει να θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη κοινής 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και να αναπτυχθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε 
πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο διαλόγου με τις τρίτες χώρες, σε καταστάσεις κρίσης αλλά και 
εκτός κρίσεων.

Τροπολογία 110
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο με την εξασφάλιση 
της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς αερίου και τη 
θέσπιση εκτάκτων μέτρων για την 
περίπτωση που η αγορά δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί πλέον στον απαιτούμενο 
εφοδιασμό με αέριο, προβλέποντας σαφή 
ορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων και 
συντονισμό της απόκρισης στο επίπεδο 
των κρατών μελών και της Ένωσης όσον 
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο 
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες 
διαταραχές του εφοδιασμού ή σοβαρές και 
βάσιμες απειλές τέτοιων διαταραχών, στο 
πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 111
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το όφελος 
του καταναλωτή και προβλέποντας σαφή 
ορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων και 
συντονισμό της απόκρισης με διαφανείς 
διαδικασίες στο επίπεδο των κρατών 
μελών και της Κοινότητας όσον αφορά 
τόσο την προληπτική δράση όσο και την 
αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές 
του εφοδιασμού.

Or. el

Τροπολογία 112
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού. 

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των επιχειρήσεων 
αερίου, των κρατών μελών, των αρμόδιων 
περιφερειακών οργάνων συνεργασίας και 
της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
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εφοδιασμού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Τροπολογία 113
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών 
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού. 

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που 
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο ώστε να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, 
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή 
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της 
απόκρισης στο επίπεδο των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου, των κρατών μελών και 
της Ένωσης όσον αφορά τόσο την 
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 
σε συγκεκριμένες διαταραχές του 
εφοδιασμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού.



AM\801609EL.doc 57/122 PE438.187v01-00

EL

Τροπολογία 114
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 έχουν εφαρμογή μόνο σε 
καταστάσεις σοβαρής κρίσης για τις 
οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίζουν κατάλληλο εθνικό πλαίσιο 
που να εγγυάται την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει μόνο τις ελάχιστες κοινές απαιτήσεις σε επίπεδο 
ΕΕ, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να καθορίζουν κατάλληλα εθνικά πλαίσια ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και την εκάστοτε κατάσταση. Μάλιστα, η ασφάλεια του 
εφοδιασμού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να υπάρχει 
συμβατότητα με την τρίτη δέσμη μέτρων ελευθέρωσης του τομέα της ενέργειες.

Τροπολογία 115
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να θεωρηθεί σε συνάρτηση με τις τροπολογίες στο άρθρο 5 και 
στο άρθρο 8. Η έννοια των προστατευόμενων πελατών συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις 
όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Με τη χρήση ευρέως ορισμού υπάρχει 
κίνδυνος στρέβλωσης της εσωτερικής αγοράς και κατάχρησης, αν ένα κράτος μέλος ορίσει ως 
προστατευόμενους πελάτες πολλούς τομείς και άλλο μόνο τα νοικοκυριά. Απαιτείται ενιαίος 
ορισμός. Ωστόσο, αν ένα κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να λάβει περαιτέρω μέτρα για τους 
άλλους τομείς, τούτο θα πρέπει να του επιτρέπεται (βλ. τροπολογίες στα άρθρα 5 και 8).

Τροπολογία 116
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των προστατευόμενων καταναλωτών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερος 
και περιοριστικός. Η παροχή προστασίας σε υπερβολικά μεγάλη ομάδα πελατών δεν βοηθά ούτε 
την ασφάλεια του εφοδιασμού ούτε τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι οι οικιακοί καταναλωτές χρειάζονται ασφαλώς προστασία, η πιθανή διεύρυνση της 
κατηγορίας των προστατευόμενων πελατών σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί εξαιρετικά σύνθετο και 
λεπτό θέμα και επιβάλλει αξιολογήσεις αντικτύπου. Επιπλέον, η διεύρυνση της κατηγορίας των 
προστατευόμενων καταναλωτών θα πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα, δεδομένου ότι η 
σκοπιμότητα και η καταλληλότητά της θα πρέπει να εξετάζονται με βάση τις εθνικές συνθήκες, 
και ειδικότερα τη διάρθρωση του ενεργειακού μίγματος και τη σημασία του αερίου στο μίγμα 
αυτό. Συνεπώς, η πρόταση κανονισμού δεν θα πρέπει να διευρύνει την υποχρεωτική προστασία 
από την ΕΕ πέρα από τα νοικοκυριά.

Τροπολογία 118
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία 

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου·
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν να περιλάβουν περιορισμένο 
αριθμό άλλων καταναλωτών, ιδιαίτερα δε 
καταναλωτών που παρέχουν σημαντικές 
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και τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι 
συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής 
αερίου·

κοινωφελείς υπηρεσίες· σε κάθε 
περίπτωση, ωστόσο, οι επεκτάσεις αυτές 
δεν μπορεί να αντίκεινται στις αρχές της 
ευρωπαϊκής ή της περιφερειακής 
αλληλεγγύης προς τις χώρες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 119
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να περιοριστεί στους πελάτες που, στην περίπτωση διακοπής 
του εφοδιασμού, δεν θα είχαν άλλη εναλλακτική λύση και οι οποίοι εξαρτώνται από τον 
εφοδιασμό σε φυσικό αέριο για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Κάθε επέκταση της 
έννοιας "προστατευόμενοι πελάτες" θα υπέσκαπτε το στόχο του προτύπου του εφοδιασμού, ο 
οποίος επιτρέπει επίσης μέτρα στο επίπεδο της ζήτησης για τα προληπτικά σχέδια και τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης. Ένας υπερβολικά ευρύς ορισμός θα καθιστούσε αναποτελεσματικό τον 
μηχανισμό προστασίας και θα περιόριζε τις δυνατότητες λήψης μέτρων στο επίπεδο της 
ζήτησης.
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Τροπολογία 120
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται τα σχολεία,
τα νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα που 
παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
δημόσιες υπηρεσίες στον ιατρικό, 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, 
καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν 
βασικά τρόφιμα απαραίτητα για τον 
πληθυσμό, υπό τον όρο ότι συνδέονται ήδη 
με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο εφοδιασμός των νοικοκυριών, των νοσοκομείων και άλλων προστατευμένων καταναλωτών 
πρέπει να συνεχίζεται και σε περίοδο κρίσης.

Τροπολογία 121
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται πελάτες
για τους οποίους το αέριο είναι απολύτως 
αναγκαίο για την παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, όπως οι 
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ήδη με δίκτυο διανομής αερίου· μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία ή τα 
νοσοκομεία·

Or. en

Τροπολογία 122
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι σε 
δίκτυο αερίου για το οποίο αποφασίζει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
ενεργειακά χαρακτηριστικά της αγοράς 
και σύμφωνα με τα καθορισμένα 
κριτήρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των προστατευόμενων πελατών θα πρέπει να επιτρέπει ένα βαθμό ευελιξίας 
προκειμένου τα κράτη μέλη να τον προσαρμόζουν στις ιδιαίτερες συνθήκες τους με σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια. Στην περίπτωση της Ισπανίας, για παράδειγμα, η ενέργεια που 
παράγεται με την καύση αερίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, το δε σύστημα αερίου της 
Ισπανίας έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να υποστηρίζει τη θερμική εφεδρική ισχύ που 
απαιτείται για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 123
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 

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

συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
καθώς και τους σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, τους σταθμούς 
συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού και τις μονάδες παραγωγής 
θερμότητας που διασφαλίζουν τον 
εφοδιασμό, και, εάν αποφασίσει σχετικά 
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και 
τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να 
κατοχυρωθεί η διατήρηση της παροχής βασικών υπηρεσιών στους πελάτες, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι σχετικές μονάδες παραγωγής.

Τροπολογία 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και 
τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου, καθώς και 
οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί που 
τροφοδοτούνται με αέριο, εφόσον είναι 
απολύτως απαραίτητοι για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στους εν λόγω 
πελάτες·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προστεθούν οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί που τροφοδοτούνται με αέριο, 
προκειμένου να αποφευχθεί μια παράδοξη κατάσταση διασφάλισης της παροχής αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες και αδυναμίας διασφάλισης του εφοδιασμού τους με ηλεκτρικό ρεύμα· 
η λέξη "ήδη" διαγράφεται διότι ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο στους πελάτες 
που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο τη στιγμή της έναρξης ισχύος του, αλλά και σε αυτούς που 
είναι συνδεδεμένοι τη στιγμή μιας κρίσης.

Τροπολογία 125
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες, οι μικρές και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, τα 
σχολεία και τα νοσοκομεία που είναι ήδη 
συνδεδεμένα με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οιοιδήποτε 
άλλοι πελάτες για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, υπό τον όρο ότι συνδέονται 
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. en

Τροπολογία 126
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν 
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι 

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

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσια 
ιδρύματα υπό τον όρο ότι συνδέονται ήδη 
με δίκτυο διανομής αερίου·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο θα ήταν να παραχωρηθεί καθεστώς προστασίας σε κάθε δημόσιο ίδρυμα.

Τροπολογία 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) ως "προστατευόμενοι πελάτες" νοούνται 
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη 
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου, 
και, εάν αποφασίσει σχετικά το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

α) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα 
σχολεία και τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι 
συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής 
αερίου, και 

β) οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που 
προορίζονται για την περιορισμένη 
ποσότητα -η οποία καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή με βάση τις εθνικές 
ανάγκες- που απαιτείται προκειμένου να 
αποφευχθεί η διακοπή της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές 
σε περίπτωση διαταραχής του 
εφοδιασμού με αέριο·

Or. en
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Τροπολογία 128
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) ως "Αρμόδια Αρχή" νοείται η εθνική 
ρυθμιστική αρχή. Αυτό ισχύει με την 
επιφύλαξη των γενικών πολιτικών 
κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδουν 
οι κυβερνήσεις, οι οποίες δεν αφορούν 
ρυθμιστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα 
σύμφωνα με το άρθρο 41 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, καθώς και της 
δυνατότητας επιλογής των κρατών μελών 
να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα που 
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό σε 
άλλες οντότητες εκτός της Αρμόδιας 
Αρχής. Τα εν λόγω καθήκοντα εκτελούνται 
υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και 
ορίζονται στα σχέδια που αναφέρονται στο 
άρθρο 4.

_______________________
1 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σελ. 94.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόδιες στα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι οι εθνικές κανονιστικές αρχές, δεδομένου ότι είναι 
ήδη προετοιμασμένες για την αγορά ενέργειας, είναι ανεξάρτητες, και διαθέτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τα σχετικά ζητήματα. Ωστόσο, την τελική 
αρμοδιότητα εξακολουθεί να την έχει η κεντρική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να φέρει και την 
πολιτική ευθύνη, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 39(4) (β)(ιι) της προαναφερθείσας 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Οι εθνικές οντότητες θα μπορούσαν να είναι κυβερνητικές αρχές, φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού για το 
αέριο, 715/2009.
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Τροπολογία 129
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση κρίσης, η διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο αποτελεί βασικό καθήκον του 
κράτους. Δεν πρέπει να δίδεται καμία αρμοδιότητα σε αρχές οι οποίες εξυπηρετούν συμφέροντα 
αντίθετα προς την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 130
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 

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

Or. en

Τροπολογία 131
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και
της Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους. 

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών, των κρατών 
μελών, της Επιτροπής, και, όπου τούτο 
έχει εφαρμογή, σε πελάτες άλλους από 
τους προστατευόμενους, στους 
αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους. Η 
ασφάλεια εφοδιασμού απαιτεί υψηλό 
βαθμό συνεργασίας μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και 

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
πρωτίστως καθήκον των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου. Οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών και η Επιτροπή 
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της Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους. 

υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου στους αντίστοιχους τομείς 
ευθύνης τους. Τούτο επιβάλλει υψηλό 
βαθμό συνεργασίας μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού, μεταξύ άλλων για την αποφυγή της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 133
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και 
της Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους. 

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και της Επιτροπής στους 
αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους. Η 
ασφάλεια εφοδιασμού απαιτεί υψηλό 
βαθμό συνεργασίας μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 134
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και η 
ομαλή λειτουργία των εσωτερικής αγοράς 
είναι καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
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Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους. 

μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 135
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό
συνεργασίας μεταξύ τους.

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της 
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς 
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια 
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό 
συνεργασίας μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά 
τον χειρισμό μιας μείζονος διακοπής του 
εφοδιασμού με αέριο ο παρών κανονισμός 
προβλέπει έναν μηχανισμό που βασίζεται 
στην προσέγγιση "bottom-up". Κατά την 
πρώτη φάση έρχονται οι αντιδράσεις των 
επιμέρους επιχειρήσεων αερίου ή ομίλων 
επιχειρήσεων αερίου στη διακοπή του 
εφοδιασμού· εάν τούτο αποδειχθεί 
ανεπαρκές, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
λάβουν μέτρα για να άρουν τη διακοπή 
του εφοδιασμού. Κατάλληλα μέτρα σε 
κοινοτικό επίπεδο πρέπει να ληφθούν 
μόνον εάν τα μέτρα που ελήφθησαν κατά 
την πρώτη και δεύτερη φάση δεν έχουν 
επιτυχία. Θα πρέπει να προτιμώνται οι 
διασυνοριακές περιφερειακές λύσεις.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διασάφηση της αντίδρασης σε περίπτωση κρίσης, με βάση 
την προσέγγιση bottom-up πολλαπλών σταδίων (1. βιομηχανία 2. κράτη μέλη 3. περιφερειακές 
συνεργασίες 4. σε περίπτωση έσχατης ανάγκης, η ΕΕ). Στην περίπτωση διακοπής του 
εφοδιασμού, οι επιχειρήσεις εφοδιασμού με αέριο είναι αυτές που τελικώς θα πρέπει να 
αναλάβουν δράση, διότι διαθέτουν μεταφορικές ικανότητες, αποθέματα αερίου και γνώση των 
ποσοτήτων που καταναλώνονται. Ο εν λόγω μηχανισμός είναι πιο αποτελεσματικός, λιγότερο 
γραφειοκρατικός και διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την 
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης, 
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
αμοιβαία για την αποτροπή των 
διαταραχών του εφοδιασμού και τον 
περιορισμό των ζημίων σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει με διαφανείς 
όρους μια ανεξάρτητη Αρμόδια Αρχή 
υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωπολιτικών κινδύνων, την κατάρτιση 
σχεδίων προληπτικής δράσης, την 
κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, και 
τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό επίπεδο. Οι 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αμοιβαία 
για την αποτροπή των διαταραχών του 
εφοδιασμού και τον περιορισμό των 
ζημιών σε περίπτωση αυτές συμβούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία, όπου να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές 
συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπου υπάρχουν. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε 
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αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει 
να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 137
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την 
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης, 
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
αμοιβαία για την αποτροπή των 
διαταραχών του εφοδιασμού και τον 
περιορισμό των ζημίων σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει με διαφανείς 
όρους μια Αρμόδια Αρχή ανεξάρτητη από 
τους παράγοντες της αγοράς και 
υπεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη διετή 
αξιολόγηση επικινδυνότητας, την 
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης, 
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
αμοιβαία για την αποτροπή των 
διαταραχών του εφοδιασμού και τον 
περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ θεωρείται από πολλά κράτη μέλη εξουσία του 
κράτους. Πρέπει συνεπώς να διατηρηθεί η δυνατότητα, η διαχείριση και ο έλεγχος του 
εφοδιασμού με αέριο να ανατίθεται στις κρατικές υπηρεσίες αντί οι εξουσίες αυτές να 
μεταφέρονται σε ειδική εθνική αρχή.
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Τροπολογία 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την 
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης, 
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
αμοιβαία για την αποτροπή των 
διαταραχών του εφοδιασμού και τον 
περιορισμό των ζημίων σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου, την κατάρτιση σχεδίων 
προληπτικής δράσης, την κατάρτιση 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης, και τη συνεχή 
παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό επίπεδο. Οι 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αμοιβαία 
για την αποτροπή των διαταραχών του 
εφοδιασμού και τον περιορισμό των 
ζημιών σε περίπτωση αυτές συμβούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 139
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια 
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των 
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο 
που προβλέπονται στον παρόντα 

2. Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα 
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κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη 
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την 
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης, 
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, 
και τη συνεχή παρακολούθηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό 
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 
αμοιβαία για την αποτροπή των 
διαταραχών του εφοδιασμού και τον 
περιορισμό των ζημίων σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

περιλαμβάνουν τη διετή αξιολόγηση 
επικινδυνότητας, την κατάρτιση σχεδίων 
προληπτικής δράσης, την κατάρτιση 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης, και τη συνεχή 
παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό επίπεδο. Οι 
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αμοιβαία 
για την αποτροπή των διαταραχών του 
εφοδιασμού και τον περιορισμό των 
ζημιών σε περίπτωση αυτές συμβούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 2(2). Στον ορισμό αποσαφηνίζεται ότι αρμόδιες είναι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, και συνεπώς πρέπει να απαλειφθεί από το άρθρο 3 ότι οι αρμόδιες 
αρχές ορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού και έχοντας υπόψη 
το άρθρο 176α της Συνθήκης, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη εντείνουν 
την παρακολούθηση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με αέριο από τρίτες χώρες 
και προτείνουν ειδικά μέτρα έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση διαταραχών στον 
εφοδιασμό. Η Επιτροπή συντονίζει τα 
συστήματα διευθέτησης διαφορών με 
τρίτες χώρες και εντείνει το διάλογο για 
θέματα ενέργειας, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο του Χάρτη Ενέργειας και της 
Ενεργειακής Κοινότητας. 

Or. nl
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Τροπολογία 141
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμοδιότητες που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 ισχύουν με την επιφύλαξη 
της ευθύνης των κρατών μελών να 
κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
σε συγκεκριμένο επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 9(2)(3) ή να θέτουν σε εφαρμογή 
έκτακτα μέτρα σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης όπως προβλέπεται στο Σχέδιο 
Έκτακτης Ανάγκης που καταρτίζεται 
σύμφωνα με το Άρθρο 9. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπεύθυνη αρχή, δηλ. η αρμόδια εθνική αρχή, είναι επιφορτισμένη με την επιτέλεση των 
περισσότερων καθηκόντων που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Ωστόσο, η πολιτική ευθύνη για 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την ενεργοποίηση ειδικών έκτακτων μέτρων 
σύμφωνα με τις ενέργειες που καθορίζονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση 
κρίσης, παραμένουν στην ευθύνη του αρμόδιου υπουργού ή της κυβέρνησης του εκάστοτε 
κράτους μέλους. 

Τροπολογία 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρμόδιες 
αρχές σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
ιδίως σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης 
ανάγκης. 

4. Η Επιτροπή μεριμνά για το συντονισμό 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε κοινοτικό 
επίπεδο μέσω της Ομάδας συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, ιδίως σε περίπτωση 
ενωσιακής έκτακτης ανάγκης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τα 
καταλληλότερα μέτρα με βάση τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο περιορισμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ή την ανάπτυξη υποδομής. Τέλος, 
πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της Ομάδας Συντονισμού για το Αέριο.

Τροπολογία 143
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρμόδιες 
αρχές σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
ιδίως σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης 
ανάγκης.

4. Η Επιτροπή μεριμνά για το συντονισμό 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε κοινοτικό
επίπεδο μέσω της Ομάδας συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, ιδίως σε περίπτωση 
ενωσιακής έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τα 
καταλληλότερα μέτρα με βάση τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο περιορισμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ή την ανάπτυξη υποδομής. Τέλος, 
πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της Ομάδας Συντονισμού για το Αέριο.

Τροπολογία 144
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρμόδιες 
αρχές σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, 

4. Η Επιτροπή μεριμνά για το συντονισμό 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε κοινοτικό 
επίπεδο μέσω της Ομάδας συντονισμού για 
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ιδίως σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης 
ανάγκης. 

το φυσικό αέριο, ιδίως σε περίπτωση 
ενωσιακής έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τα 
καταλληλότερα μέτρα με βάση τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο περιορισμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ή την ανάπτυξη υποδομής. Τέλος, 
πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ο ρόλος της Ομάδας Συντονισμού για το Αέριο.

Τροπολογία 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή υλοποιεί τα μέτρα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν διετή 
αξιολόγηση επικινδυνότητας, συνεχή 
παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού με αέριο, και κατάρτιση 
σχεδίων προληπτικής δράσης και 
έκτακτης ανάγκης σε κοινοτικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 146
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, από κοινού με τις 
αρμόδιες αρχές σε κοινοτικό επίπεδο, 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
θέση σε εφαρμογή και περάτωση, το 
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ταχύτερο δυνατόν, των υπαρχόντων 
σχεδίων που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποσκοπούν στη 
διαφοροποίηση των πηγών και των οδών 
εφοδιασμού με αέριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για άμεση αναφορά στο μόνο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληροί όλα αυτά 
τα κριτήρια: το σχέδιο Nabucco.

Τροπολογία 147
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, 
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να 
λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά 
συμφέροντα των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 148
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, 
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις 

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να 
βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου και 
αντικτύπου διεξαγόμενη σύμφωνα με το 
άρθρο 8, να είναι σαφώς καθορισμένα, 
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του ανταγωνισμού και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

διαφανή, αναλογικά, αμερόληπτα, 
επαληθεύσιμα, και να μην προκαλούν 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να 
βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου και 
αντικτύπου διεξαγόμενη σύμφωνα με το 
άρθρο 8, να είναι σαφώς καθορισμένα, 
διαφανή, αναλογικά, αμερόληπτα, 
επαληθεύσιμα, και να μην προκαλούν 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 150
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, 
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, αλλά αντίθετα να 
συμβάλλουν στη βελτίωσή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εσωτερική αγορά και ο ανταγωνισμός αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια του εφοδιασμού 
με αέριο. 

Τροπολογία 151
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, 
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει, από κοινού με την αρμόδια 
αρχή, ότι στις συμβάσεις παροχής 
φυσικού αερίου που συνάπτονται μεταξύ 
κρατών μελών ή επιχειρήσεων φυσικού 
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αερίου κρατών μελών και τρίτων χωρών 
δεν περιλαμβάνονται ρήτρες ισοδύναμες 
με ρήτρα προορισμού. Τούτο ισχύει με 
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
αρμόδιων αρχών.
Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται επίσης με 
την επιφύλαξη υπαρχόντων μηχανισμών 
αγοράς της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, στην περίπτωση 
βιομηχανικών τομέων που υπάγονται σε 
τέτοιους μηχανισμούς.

Or. en

Τροπολογία 152
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Για τη μείωση των συνεπειών των 
πιθανών κρίσεων που προκαλούνται από 
διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο, τα 
κράτη μέλη εκπονούν κοινή στρατηγική 
για να διασφαλίσουν τη διαφοροποίηση 
των πηγών ενέργειας, των διαδρόμων 
εφοδιασμού και των πηγών εφοδιασμού 
με αέριο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές αερίου επιβάλλει στα κράτη μέλη να μην 
επικεντρώνονται μόνο στο αέριο, αλλά και σε άλλες πηγές ενέργειας.
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Τροπολογία 153
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μακροπρόθεσμα μέτρα ασφάλειας του 
εφοδιασμού
Το αργότερο ένα έτος από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα 
προτεινόμενα ρυθμιστικά μέτρα που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν προκειμένου 
να διαφοροποιηθούν, σε κοινοτικό 
επίπεδο, οι γεωγραφικές πηγές αερίου και 
οι διάδρομοι εφοδιασμού προς την ΕΕ. 
Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται 
επίσης προτάσεις προς τα κράτη μέλη 
σχετικά με δραστηριότητες και μέτρα για 
την ενίσχυση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με αέριο. Η έκθεση 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα αξιολόγηση 
του ρόλου των εγκαταστάσεων ΥΦΑ. 
Πρέπει να περιλαμβάνει επίσης 
επισκόπηση της ικανότητας 
αποθήκευσης αερίου για τα διάφορα 
κράτη μέλη και μέσα σε αυτά.
Επιπλέον, η έκθεση πρέπει να 
περιλαμβάνει προτάσεις για εντατικότερη 
περιφερειακή συνεργασία στην 
κατάστρωση προληπτικής δράσης σε 
περιφερειακό επίπεδο και σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης. Οποιαδήποτε 
περιφερειακή συνεργασία για το σκοπό 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
αναλαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών με τη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των 
ρυθμιστικών αρχών και των 
βιομηχανικών καταναλωτών, σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή. Η εν λόγω 
περιφερειακή συνεργασία πρέπει να 
υποστηρίζει και να μην επηρεάζει τις 
γενικές υποχρεώσεις για ευρωπαϊκή 
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αλληλεγγύη.

Or. en

Τροπολογία 154
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μακροπρόθεσμα μέτρα ασφάλειας του 

εφοδιασμού
1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 
από την έναρξη ισχύος], η Επιτροπή 
προετοιμάζει τη βάση για ένα μηχανισμό 
έγκαιρης προειδοποίησης στον τομέα του 
αερίου. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
καθιερωθεί μεταξύ άλλων με διμερείς 
συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών για κοινή προληπτική και άμεση 
δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
ή σε περίπτωση σχετικής απειλής.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει ολοκληρωμένο 
σχέδιο που περιλαμβάνει κατάλληλα 
κίνητρα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 155
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μακροπρόθεσμα μέτρα ασφάλειας του 
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εφοδιασμού
Το αργότερο ένα έτος από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει τις ακόλουθες 
εκθέσεις:
(i) έκθεση που να περιλαμβάνει προτάσεις 
κανονιστικών μέτρων τα οποία θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν προκειμένου 
να διαφοροποιηθούν, σε επίπεδο Ένωσης, 
οι γεωγραφικές πηγές αερίου και οι 
διάδρομοι εφοδιασμού της ΕΕ. Η έκθεση 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα αξιολόγηση 
του ρόλου των εγκαταστάσεων ΥΦΑ.
(ii) έκθεση που να περιλαμβάνει 
προτάσεις για τη μείωση της ζήτησης 
αερίου στις χώρες εφοδιασμού και 
διέλευσης, ειδικότερα με την εφαρμογή 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 156
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
1. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συστήσουν, 
στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, ένα στρατηγικό 
απόθεμα αερίου για περίοδο 60 ημερών, 
το αργότερο έως (12 μήνες μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού).
2. Το κόστος διατήρησης του αποθέματος 
αναλαμβάνεται από τους αντίστοιχους 
εισαγωγείς και παραγωγούς αερίου και 
μετακυλίεται στους τελικούς 
καταναλωτές.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για έναν ασφαλέστερο ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται, πέραν της 
εκπόνησης προληπτικών σχεδίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, η σύσταση ενός υποχρεωτικού 
αποθέματος φυσικού αερίου στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 157
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της χάραξης μιας 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
εφοδιασμού, υποβάλλει έκθεση για τα 
μέσα και τα μέτρα που θα επιτρέψουν μια 
ισχυρότερη διαφοροποίηση των πηγών 
εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο και των 
διαδρομών εφοδιασμού προς την 
Κοινότητα. Η έκθεση εξετάζει ειδικότερα 
το ρόλο των εγκαταστάσεων ΥΦΑ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πέραν του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, χρειάζεται η ανάπτυξη μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2011· 18
μήνες από την έναρξη ισχύος] το 
αργότερο, η Αρμόδια Αρχή, με βάση 
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τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, μετά από διαβούλευση με τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την κατάρτιση των σχεδίων απαιτείται σημαντική συντονιστική προσπάθεια, ιδίως στα 
κράτη μέλη ή στις περιοχές με μεγάλο αριθμό όμορων κρατών μελών. Η κατάρτιση σχεδίων 
μέσα σε ένα έτος μόνο θα υπονόμευε την πληρότητα των διαβουλεύσεων και την 
αποτελεσματικότητα του συντονισμού με τις γειτονικές μονάδες.

Τροπολογία 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, με βάση αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, μετά 
από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, τις μονάδες παράγωγής 
ενέργειας από αέριο, τις σχετικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. 

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιπτώσεων σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν τις ειδικές εθνικές περιστάσεις και ιδιαιτερότητες όπου 
ενδείκνυται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης 
και έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε αναθεώρηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους.

Τροπολογία 160
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, με βάση αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, μετά 
από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, τις μονάδες παράγωγής 
ενέργειας από αέριο, τις σχετικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. 

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιπτώσεων σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν τις ειδικές εθνικές περιστάσεις και ιδιαιτερότητες όπου 
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ενδείκνυται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης 
και έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να υπόκεινται σε αναθεώρηση προκειμένου να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους.

Τροπολογία 161
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, με βάση αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, μετά 
από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, τις μονάδες παράγωγής 
ενέργειας από αέριο, τις σχετικές 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, με βάση αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, μετά 
από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις 
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
οικιακών πελατών και των βιομηχανικών 
πελατών και τη ρυθμιστική αρχή, εφόσον 
πρόκειται για άλλη από την αρμόδια αρχή, 
καταρτίζει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να θέτει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ, ο κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα κράτη μέλη, εκτιμήσεων κινδύνου με βάση κοινή 
μεθοδολογία, χωρίς να αγνοούνται οι εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες, όπου αυτό 
απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν σε προληπτική δράση και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, υποκείμενα σε αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά 
τους. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 163
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, με βάση αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, μετά 
από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις 
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ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής: 

που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
οικιακών πελατών και των βιομηχανικών 
πελατών και τη ρυθμιστική αρχή, εφόσον 
πρόκειται για άλλη από την αρμόδια αρχή, 
καταρτίζει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων πρέπει να διενεργείται από κάθε κράτος μέλος, 
κατά την προετοιμασία της προληπτικής δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης με βάση 
μια κοινή μεθοδολογία της ΕΕ, που θα επιτρέπει στο κράτος μέλος να λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία 164
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ των μέτρων ασφάλειας του εφοδιασμού και της ρύθμισης 
των δικτύων υπό την αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστών αρχών, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί ο ρόλος των τελευταίων κατά την προετοιμασία του σχεδίου προληπτικής δράσης και 
του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
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Τροπολογία 165
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες 
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 166
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 18 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με 
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και τη 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα 
εξής:

Or. en
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Τροπολογία 167
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η ρυθμιστική 
αρχή δεν είναι η αρμόδια αρχή, η 
ρυθμιστική αρχή εμπλέκεται επίσημα στη 
διαδικασία της κατάρτισης του σχεδίου 
προληπτικής δράσης και του σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης. Η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τις εκτιμήσεις της ρυθμιστικής 
αρχής που αναφέρονται σε θέματα 
ρύθμισης του δικτύου, ιδιαίτερα δε την 
εκτίμηση αντικτύπου για τη συμμόρφωση 
προς τα πρότυπα υποδομής σύμφωνα με 
το άρθρο 6 σχετικά με τη μελλοντική 
έγκριση των τιμολογίων και τη συνέπεια 
προς τα σχέδια ανάπτυξης δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ των μέτρων ασφάλειας του εφοδιασμού και της ρύθμισης 
των δικτύων υπό την αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστών αρχών, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί ο ρόλος των τελευταίων κατά την προετοιμασία του σχεδίου προληπτικής δράσης και 
του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 168
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις όπου η ρυθμιστική 
αρχή δεν είναι η αρμόδια αρχή, η 
ρυθμιστική αρχή εμπλέκεται επίσημα στη 
διαδικασία της κατάρτισης του σχεδίου 
προληπτικής δράσης και του σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης. Η αρμόδια αρχή 
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λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τις εκτιμήσεις της ρυθμιστικής 
αρχής που αναφέρονται σε θέματα 
ρύθμισης του δικτύου, ιδιαίτερα δε την 
εκτίμηση αντικτύπου για τη συμμόρφωση 
προς τα πρότυπα υποδομής σύμφωνα με 
το άρθρο 6 σχετικά με τη μελλοντική 
έγκριση των τιμολογίων και τη συνέπεια 
προς τα σχέδια ανάπτυξης δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 169
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει 
τα ληπτέα μέτρα για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων μιας διαταραχής του 
εφοδιασμού με αέριο.

(β) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει 
τα ληπτέα μέτρα για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων μιας διαταραχής του 
εφοδιασμού με αέριο, ιδίως έναντι των 
πλέον ευάλωτων καταναλωτών.

Or. el

Τροπολογία 170
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
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διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, και ιδιαίτερα εκείνες που 
παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο αερίου 
της ΕΕ, τις διασυνοριακές προμήθειες, την 
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική 
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.
Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο ενημερώνεται σχετικά με αυτές τις 
διαβουλεύσεις και τα αποτελέσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 171
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, κανόνες για την πρόσβαση σε 
διασυνοριακή αποθήκευση στρατηγικού 
και εμπορικού χαρακτήρα, και τη φυσική 
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. en
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Τροπολογία 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους,
με την Επιτροπή και με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, για να 
βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα μέτρα 
τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους,
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και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

με την Επιτροπή και με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, για να 
βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα μέτρα 
τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους,
με την Επιτροπή και με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, για να 
βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα μέτρα 
τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους,
με την Επιτροπή και με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, για να 
βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα μέτρα 
τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.
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Τροπολογία 176
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους,
με την Επιτροπή και με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, για να 
βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα μέτρα 
τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. en

Τροπολογία 177
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή, με τη συμμετοχή της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο,
για να βεβαιωθούν ότι τα σχέδια και τα 
μέτρα τους παρουσιάζουν αμοιβαία 
συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
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αμφίδρομης μεταφοράς αερίου. προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. lt

Τροπολογία 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές 
ανταλλάσσουν πληροφορίες και 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους 
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι 
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν 
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο, 
τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές 
διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές 
προμήθειες, την διασυνοριακή 
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, οι διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο προληπτικής 
δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να καλύπτουν και τα μελλοντικά έργα 
υποδομής.
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Τροπολογία 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"), 
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση 
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G"), τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER") 
και την Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο, μπορεί επίσης να συστήσει 
την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
περιφερειακό επίπεδο, παρέχοντας ειδικές 
ενδείξεις όσον αφορά τον καταμερισμό 
του κόστους και τις ενδεχόμενες 
επιχορηγήσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν καλύτερα: η δυνατότητα εισαγωγής επιχορηγήσεων μεταξύ των 
χωρών της ίδιας περιοχής· η θεσμοθέτηση των επιχορηγήσεων αυτών χωρίς οι λεπτομέρειές 
τους να αφεθούν στην ατομική πρωτοβουλία· ο καταμερισμός του κόστους που συνεπάγεται η 
ευελιξία ή η υλοποίηση των μέτρων στη βάση της αλληλεγγύης.

Τροπολογία 180
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 



AM\801609EL.doc 101/122 PE438.187v01-00

EL

περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"), 
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση 
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"), 
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση 
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο, 
το οποίο να καθορίζει τις περιφέρειες 
συναρτήσει των υποδομών που είναι 
σημαντικές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού με αέριο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν συγκροτηθούν περιφέρειες, αυτές θα πρέπει να καθοριστούν σε συνάρτηση με την υποδομή 
του φυσικού αερίου και των ροών του αερίου. Οι υφιστάμενες περιφέρειες (περιφερειακές 
πρωτοβουλίες), που καθορίστηκαν αρχικά από τις ρυθμιστικές αρχές, δεν ανταποκρίνονται 
πάντοτε επαρκώς στις ανάγκες ασφάλειας του εφοδιασμού.

Τροπολογία 181
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου 
("ENTSO-G") και τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας ("ACER"), μπορεί επίσης να 
συστήσει την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή, μετά από 
διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
αερίου ("ENTSO-G"), τους ρυθμιστικούς 
φορείς και τις επιχειρήσεις αερίου μπορεί 
να διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το 
ENTSO-G, τους ρυθμιστικούς φορείς και 
τις επιχειρήσεις αερίου, μπορεί επίσης να 
συστήσει την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
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περιφερειακό επίπεδο 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στον προσδιορισμό των τομέων περιφερειακής 
συνεργασίας.

Τροπολογία 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"), 
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση 
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο. 

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο, μπορεί να διατυπώνει 
συστάσεις όσον αφορά το περιφερειακό 
επίπεδο στο οποίο θα πραγματοποιούνται η 
ανταλλαγή πληροφοριών και οι 
διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο, μπορεί επίσης να 
συστήσει την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
περιφερειακό επίπεδο

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.
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Τροπολογία 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να 
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το 
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα 
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου 
("ENTSO-G") και τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας ("ACER"), μπορεί επίσης να 
συστήσει την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
περιφερειακό επίπεδο.

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο, μπορεί να διατυπώνει 
συστάσεις όσον αφορά το περιφερειακό 
επίπεδο στο οποίο θα πραγματοποιούνται η 
ανταλλαγή πληροφοριών και οι 
διαβουλεύσεις. Η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο, μπορεί επίσης να 
συστήσει την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε 
περιφερειακό επίπεδο

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 184
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη αυξάνουν την 
ικανότητά τους για αποθήκευση αερίου. 
Η Επιτροπή προβαίνει στις απαραίτητες 
διαδικασίες και διαπραγματεύεται με τα 
κράτη μέλη, όπου υπάρχει η σχετική 
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γεωλογική δυνατότητα, την έναρξη 
σχεδίων κατασκευής περιφερειακών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, οι οποίες 
θα καταστούν στρατηγικά αποθέματα της 
ΕΕ για τις περιόδους κρίσης. Η Επιτροπή 
ασκεί άμεσο έλεγχο στην κατανάλωση 
του αερίου που είναι αποθηκευμένο στις 
εγκαταστάσεις αυτές. Οι πόροι για την 
κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων 
λαμβάνονται από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου αποτελούν προτεραιότητα για την αντιμετώπιση 
των καταστάσεων ενεργειακής κρίσης. Αυτή η εκδοχή της τροπολογίας εφαρμόζεται στην 
κατάσταση κατά την οποία οι πόροι για την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων
λαμβάνονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Τροπολογία 185
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη αυξάνουν την 
ικανότητά τους για αποθήκευση αερίου. 
Η Επιτροπή προβαίνει στις απαραίτητες 
διαδικασίες και διαπραγματεύεται με τα 
κράτη μέλη, όπου υπάρχει η σχετική 
γεωλογική δυνατότητα, την έναρξη 
σχεδίων κατασκευής περιφερειακών 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, οι οποίες 
θα καταστούν στρατηγικά αποθέματα της 
ΕΕ για τις περιόδους κρίσης. 
Συγκροτούνται περιφερειακές επιτροπές 
των κρατών μελών, οι οποίες ασκούν τη 
διαχείριση των σχεδίων και της 
κατανάλωσης του αποθηκευμένου αερίου. 
Τα κράτη μέλη, ενωμένα κατά περιοχές, 
τα οποία θα εφοδιάζονται από αυτές τις 
εγκαταστάσεις, συγκεντρώνουν τους 
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απαραίτητους πόρους για την κατασκευή 
τους.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου αποτελούν προτεραιότητα για την αντιμετώπιση 
των καταστάσεων ενεργειακής κρίσης. Αυτή η εκδοχή της τροπολογίας εφαρμόζεται στην 
κατάσταση κατά την οποία οι πόροι για την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων 
λαμβάνονται από τον προϋπολογισμό των κρατών μελών.

Τροπολογία 186
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ακόμη, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, αντί ή 
επιπλέον των ξεχωριστών εθνικών 
σχεδίων. 

4. Ακόμη, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν την κατάρτιση κοινών 
σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, αντί ή 
επιπλέον των ξεχωριστών εθνικών 
σχεδίων, μέσω δεσμευτικής συμφωνίας με 
τις αρμόδιες αρχές. Τα εν λόγω κοινά 
σχέδια πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες 
διατάξεις και να έχουν την ίδια νομική 
ισχύ με τα εθνικά σχέδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η περιφερειακή προληπτική δράση ή τα περιφερειακά σχέδια 
έκτακτης ανάγκης δεσμεύουν τις (εθνικές) αρμόδιες αρχές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
όπως ακριβώς και τα εθνικά σχέδια.
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Τροπολογία 187
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το κοινό σχέδιο σε περιφερειακό 
επίπεδο, που καταρτίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 ή την παράγραφο 4, 
μπορεί να αναπτυχθεί από τις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση για τα θέματα που άπτονται 
περιφερειακών συμφερόντων, στο πλαίσιο 
της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό 
αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των περιφερειακών ορίων που προσφέρονται καλύτερα για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων ασφάλειας του εφοδιασμού δεν θα είναι απλή υπόθεση. Η θέση και το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι στατικά, ούτε οι αγορές ενέργειας 
αντικατοπτρίζουν πάντα πολιτικά σύνορα. Θα πρέπει επομένως να διερευνηθεί, σε ποιο βαθμό 
οι περιφέρειες αυτές θα μπορούσαν να οριστούν καλύτερα από την ΟΣΦΑ μετά από 
διαβούλευση με τον κλάδο του αερίου. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η διαδικασία για τον 
καθορισμό κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το κοινό σχέδιο σε περιφερειακό 
επίπεδο, που καταρτίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 ή την παράγραφο 4, 
μπορεί να αναπτυχθεί από τις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση με τις ομάδες 
περιφερειακών συμφερόντων, στο πλαίσιο 
της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό 
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αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των περιφερειακών ορίων που προσφέρονται καλύτερα για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων ασφάλειας του εφοδιασμού δεν θα είναι απλή υπόθεση. Η θέση και το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι στατικά, ούτε οι αγορές ενέργειας 
αντικατοπτρίζουν πάντα πολιτικά σύνορα. Θα πρέπει επομένως να διερευνηθεί, σε ποιο βαθμό 
οι περιφέρειες αυτές θα μπορούσαν να οριστούν καλύτερα από την ΟΣΦΑ μετά από 
διαβούλευση με τον κλάδο του αερίου. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η διαδικασία για τον 
καθορισμό κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 189
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το κοινό σχέδιο σε περιφερειακό 
επίπεδο, που καταρτίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 ή την παράγραφο 4, 
μπορεί να αναπτυχθεί από τις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές μετά από 
διαβούλευση με τις ομάδες 
περιφερειακών συμφερόντων, στο πλαίσιο 
της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό 
αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί με τη συνεργασία των τοπικών παραγόντων στο πλαίσιο της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, η οποία εκπροσωπεί σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης όλους 
τους ενδιαφερομένους.
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Τροπολογία 190
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει μη 
εμπιστευτική εκδοχή των σχεδίων της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των διαφόρων ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του 
αερίου, ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο θα πρέπει να συμμετέχει στον προσδιορισμό των τομέων 
περιφερειακής συνεργασίας.

Τροπολογία 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει μη 
εμπιστευτική εκδοχή των σχεδίων της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο χωρίς καθυστέρηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες εκδοχές του σχεδίου προληπτικής δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η δημοσίευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την εκτέλεση των συμβάσεων, να οδηγήσει σε 
στρέβλωση της αγοράς, ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού (ιδιαίτερα 
όσον αφορά την ανάγκη να διατηρηθεί η διαπραγματευτική ισχύς των προμηθευτών αερίου της 
ΕΕ στις διαπραγματεύσεις τους με εξωτερικούς παραγωγούς).

Τροπολογία 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει μη 
εμπιστευτική εκδοχή των σχεδίων της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες εκδοχές του σχεδίου προληπτικής δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης δεν 
πρέπει να περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η δημοσίευση εμπιστευτικών 
πληροφοριών μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την εκτέλεση των συμβάσεων, να οδηγήσει σε 
στρέβλωση της αγοράς, ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού (ιδιαίτερα 
όσον αφορά την ανάγκη να διατηρηθεί η διαπραγματευτική ισχύς των προμηθευτών αερίου της 
ΕΕ στις διαπραγματεύσεις τους με εξωτερικούς παραγωγούς).

Τροπολογία 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
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της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και στην Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και στην Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.
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Τροπολογία 195
Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην 
Επιτροπή και στην Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο χωρίς καθυστέρηση.

Or. lt

Τροπολογία 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις 
αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα 
σχέδια όλων των κρατών μελών. Η 
Επιτροπή συμβουλεύεται τον ENTSO-G, 
το ACER, την Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους 
για τα εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν είναι 
αποτελεσματικό για τον μετριασμό των 
κινδύνων που έχουν επισημανθεί στην
αξιολόγηση επικινδυνότητας ή δεν είναι 
συνεπές με τα σενάρια κινδύνου ή τα 
σχέδια άλλων κρατών μελών, ή ότι δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή άλλες διατάξεις 
του κοινοτικού δικαίου, απαιτεί την 
αναθεώρηση του σχεδίου. 

6. Μέσα σε έξι μήνες από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις 
αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή καλεί σε 
διαβούλευση για τα συγκεκριμένα σχέδια 
το ACER, το ENTSO (αέριο) την ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο και 
άλλους ενεχόμενους. Όταν η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν είναι 
αποτελεσματικό για τον μετριασμό των 
κινδύνων ή ότι δεν συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή 
άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
συνιστά την αναθεώρηση του σχεδίου.

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή μπορεί να τροποποιήσει το 
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και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
τους λόγους για τους οποίους δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά 
της.

σχέδιό της και να κοινοποιήσει το 
τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή.

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να 
μην αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια 
Αρχή συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της 
Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προληπτικές ενέργειες και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι προσαρμοσμένα στην 
κατάσταση της εθνικής ή της περιφερειακής αγοράς προκειμένου να υπερισχύσουν σε 
περίπτωση που παρουσιαστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον εφοδιασμό με αέριο. Η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαθέτει υπέρμετρα ευρεία αρμοδιότητα για την αξιολόγηση τέτοιου 
είδους σχεδίων ούτε να υπαγορεύει στις αρμόδιες εθνικές αρχές να αλλάζουν τις ενέργειές τους. 
Μια τέτοια μεταφορά εξουσιών στην Επιτροπή δεν κρίνεται συμβατή με τα άρθρα 5 και 6 της 
οδηγίας 2006/73/ΕΚ, που αναθέτει στα κράτη μέλη τον κύριο ρόλο όσον αφορά την προάσπιση 
της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και άλλους 
ενδιαφερόμενους για τα εν λόγω σχέδια. 
Όταν η Επιτροπή, αφού έχει λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνώμη της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, θεωρεί 
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επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου.

ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου ή δεν 
είναι συνεπές με τα σενάρια κινδύνου ή με 
το ενωσιακό σχέδιο ή με τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
τους λόγους για τους οποίους δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
και στην Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο τους λόγους για τους οποίους 
δεν συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της. 

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.
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Τροπολογία 198
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και άλλους 
ενδιαφερόμενους για τα εν λόγω σχέδια. 
Όταν η Επιτροπή, αφού έχει λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνώμη της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή με τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
τους λόγους για τους οποίους δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

Μέσα σε 4 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή και στην Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο ή 
αναφέρει στην Επιτροπή τους λόγους για 
τους οποίους δεν συμφωνεί με το αίτημα. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή 
μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει το 
αίτημά της.

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. 

Εάν μέσα σε 4 μήνες η Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. 



AM\801609EL.doc 115/122 PE438.187v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προβλεπόμενες προθεσμίες είναι υπερβολικά σύντομες για ουσιαστική συνδιαλλαγή μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Τροπολογία 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου.

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και άλλους 
ενδιαφερόμενους για τα εν λόγω σχέδια. 
Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα σχέδιο 
δεν είναι αποτελεσματικό για τον 
μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή αντικτύπου ή δεν είναι 
συνεπές με τα σενάρια κινδύνου ή τα 
σχέδια άλλων κρατών μελών, ή ότι δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή άλλες διατάξεις 
του ενωσιακού δικαίου, απαιτεί την 
αναθεώρηση του σχεδίου.

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
τους λόγους για τους οποίους δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
και στην Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο τους λόγους για τους οποίους 
δεν συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
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συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή αντικτύπου ή δεν είναι 
συνεπές με τα σενάρια κινδύνου ή τα 
σχέδια άλλων κρατών μελών, ή ότι δεν 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή άλλες διατάξεις 
του ενωσιακού δικαίου, απαιτεί την 
αναθεώρηση του σχεδίου. 

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 

Μέσα σε 2 μήνες από την κοινοποίηση του 
αιτήματος της Επιτροπής, η σχετική 
Αρμόδια Αρχή τροποποιεί το σχέδιό της 
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και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή ή αναφέρει στην Επιτροπή 
τους λόγους για τους οποίους δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

και κοινοποιεί το τροποποιημένο σχέδιο 
στην Επιτροπή και στην Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο ή 
αναφέρει στην Επιτροπή τους λόγους για 
τους οποίους δεν συμφωνεί με το αίτημα. 
Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή 
μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει το 
αίτημά της.

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την 
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. 

Εάν μέσα σε 2 μήνες η Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής μέσα σε 3 μήνες μετά από την
κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως φορέας εμπειρογνωμοσύνης των ενδιαφερομένων (εκπρόσωποι του κλάδου του αερίου, 
ENTSO-G, ενδιαφερόμενοι πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να είναι το καλύτερο φόρουμ συζήτησης, ανταλλαγής 
πείρας, επίσημης διαβούλευσης και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ 
θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να καλείται συστηματικά σε διαβούλευση.

Τροπολογία 201
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που 

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
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έχουν επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού ή άλλες διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου, απαιτεί την 
αναθεώρηση του σχεδίου.

κρατών μελών, μπορεί να ζητήσει από τα 
οικεία κράτη μέλη να συντονίσουν τα 
σχέδιά τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση στην Επιτροπή της αρμοδιότητας να τροποποιεί τα προληπτικά σχέδια και τα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης είναι υπερβολική και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας 
και την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΚ. Ένα πιο 
μετριοπαθές μέτρο θα ήταν η Επιτροπή να έχει μόνο δικαίωμα να ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συντονίσουν τα σχέδιά τους.

Τροπολογία 202
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους, όπως 
οι μεγάλοι βιομηχανικοί πελάτες και άλλοι 
οικονομικοί παράγοντες, για τα εν λόγω 
σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα 
σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό για τον 
μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου.
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Or. en

Τροπολογία 203
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα 
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου.

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την 
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια 
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER, 
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό 
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί στην αξιολόγηση 
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα 
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων 
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, 
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα της τελικής απόφασης.

Or. el

Τροπολογία 204
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα κράτη μέλη έχουν ήδη υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας σχετικές με 
την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τις 
υποχρεώσεις αυτές μέσα σε δύο μήνες 
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και τις ενημερώνουν σχετικά 
μετά την έγκριση των προληπτικών 
σχεδίων και των σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αποθήκευση αερίου ήταν διαθέσιμη σε επίπεδο ΕΕ, θα αυξανόταν η ασφάλεια του 
εφοδιασμού. Η δικαιότερη πρόσβαση στην αποθήκευση είναι ουσιαστική προϋπόθεση για τους 
νεοεισερχόμενους, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και την υποστήριξη της ενεργειακής 
ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η αύξηση της διαφάνειας στις πολιτικές αποθήκευσης του 
αερίου είναι αναγκαία, προκειμένου να αποφεύγονται μη αμοιβαίες ρυθμίσεις που μπορεί 
τελικά να ενθαρρύνουν περαιτέρω προστατευτικές αντιδράσεις. Η διευκόλυνση της αμοιβαίας 
πρόσβασης στη μεταφορά και την αποθήκευση αυξάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού 
μεγιστοποιώντας την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής.

Τροπολογία 205
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε 
αναθεώρηση του σχεδίου προληπτικής 
δράσης και του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης ανά διετία, με βάση τις αλλαγές 
στις αξιολογήσεις του κινδύνου που 
επιδρούν στην ασφάλεια του εφοδιασμού 
με αέριο, σύμφωνα με το άρθρο 8.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενημερώνονται τα σχέδια με βάση τις αλλαγές των καταστάσεων κινδύνου.
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Τροπολογία 206
Sajjad Karim

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Αν τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικές με την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιεύουν τις υποχρεώσεις αυτές μέσα 
σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τις 
ενημερώνουν σχετικά μετά την έγκριση 
των προληπτικών σχεδίων και των 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση της τρίτης 
δέσμης, είναι ουσιαστικό να υπάρχουν αναφορές σε προηγούμενη δημοσίευση των 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Το κοινό σχέδιο σε περιφερειακό επίπεδο 
που καταρτίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 ή 4 μπορεί να αναπτυχθεί 
από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές μετά 
από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους φορείς, στο πλαίσιο της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των περιφερειακών ορίων που προσφέρονται καλύτερα για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων ασφάλειας του εφοδιασμού δεν θα είναι απλή υπόθεση. Η θέση και το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών δεν είναι στατικά, ούτε οι αγορές ενέργειας 
αντικατοπτρίζουν πάντα πολιτικά σύνορα. Θα πρέπει επομένως να διερευνηθεί, σε ποιο βαθμό 
οι περιφέρειες αυτές θα μπορούσαν να οριστούν καλύτερα από την ΟΣΦΑ μετά από 
διαβούλευση με τον κλάδο του αερίου. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η διαδικασία για τον 
καθορισμό κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.


