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Τροπολογία 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει 
τα εξής:

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει 
τα εξής:

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τον προγραμματισμό για την τήρηση του 
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναμικότητες που απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, τα μέτρα τα σχετικά με 
την πλευρά της ζήτησης και τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους 
σχετικούς οργανισμούς·

(α) τα μέτρα για την κατοχύρωση της 
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο· τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον
πληροφορίες για τα σχέδια για την τήρηση 
των ποσοτήτων και των δυναμικοτήτων 
οι οποίες, σύμφωνα με την αξιολόγηση 
του κινδύνου και των επιπτώσεων, 
απαιτούνται για να προμηθεύουν τους 
προστατευμένους πελάτες στις 
καθορισμένες περιόδους υψηλής ζήτησης, 
τα μέτρα τα σχετικά με την πλευρά της 
ζήτησης και τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και άλλους σχετικούς οργανισμούς·

(β) την εκτίμηση επικινδυνότητας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8·

(β) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
κινδύνου και των επιπτώσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8·

(γ) τα προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί·
(δ) πληροφορίες για τις σχετικές 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
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reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Τροπολογία 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει 
τα εξής:

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, 
περιέχει τα εξής:

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον 
προγραμματισμό για την τήρηση του 
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναμικότητες που απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, τα μέτρα τα σχετικά με 
την πλευρά της ζήτησης και τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους 
σχετικούς οργανισμούς·

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον
πληροφορίες για τον προγραμματισμό για 
την τήρηση των ποσοτήτων και των 
δυναμικοτήτων οι οποίες, σύμφωνα με 
την αξιολόγηση του κινδύνου και των 
επιπτώσεων, απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, τα μέτρα τα σχετικά με 
την πλευρά της ζήτησης και τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους 
σχετικούς οργανισμούς·

(β) την εκτίμηση επικινδυνότητας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8·

(β) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
κινδύνου και των επιπτώσεων όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8·

(γ) τα προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί·

(γ) τα προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν 
επισημανθεί·

(δ) πληροφορίες για τις σχετικές 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.

(δ) πληροφορίες για τις σχετικές 
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει εκτεταμένο ρόλο σε ενωσιακό επίπεδο ως συντονιστής 
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και βοηθός στη δράση των κρατών μελών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει 
παράλληλα να είναι σαφές ότι, λόγω της έλλειψης κατάλληλων μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να 
προσπαθήσει να προετοιμάσει το σχέδιο προληπτικής δράσης σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 210
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει 
τα εξής: 

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, περιέχει 
τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση στην αρχική τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης (βλέπε παράλληλα 
τροπολογία στο άρθρο 5, νέα παράγραφος 5).

Τροπολογία 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον 
προγραμματισμό για την τήρηση του 
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναμικότητες που απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, τα μέτρα τα σχετικά με 
την πλευρά της ζήτησης και τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους 

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων 
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον 
προγραμματισμό για την τήρηση του 
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις 
δυναμικότητες που απαιτούνται για να 
προμηθεύουν τους προστατευμένους 
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους 
υψηλής ζήτησης, τα μέτρα τα σχετικά με 
την πλευρά της ζήτησης και τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και άλλους 
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σχετικούς οργανισμούς· σχετικούς οργανισμούς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υποστηριχθεί η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού για να περιορισθούν οι 
κίνδυνοι που συνδέονται με τη διακοπή του εφοδιασμού από μία από τις πηγές.

Τροπολογία 212
Alejo Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) εάν το κράτος μέλος το αποφασίσει, 
με βάση την αξιολόγηση κινδύνου που 
ορίζεται στο άρθρο 8, τις υποχρεώσεις 
για τον εφοδιασμό πελατών που είναι 
συνδεδεμένοι με το σύστημα διανομής 
αερίου εκτός των προστατευμένων 
πελατών, όπως τα σχολεία και τα 
νοσοκομεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
υποχρεώσεις αυτές δεν επηρεάζουν την 
ικανότητα εφοδιασμού των 
προστατευμένων πελατών σε περίπτωση 
κρίσης όπως ορίζεται στο άρθρο 7.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε 
επίπεδο Ένωσης ή περιφέρειας, ο 
εφοδιασμός με αέριο των πρόσθετων 
αυτών πελατών θα αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με τις τροπολογίες στο άρθρο 2 και 
στο άρθρο 8. Η έννοια των προστατευμένων πελατών συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις 
όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Εάν ένα κράτος μέλος έχει την 
ικανότητα να λάβει περαιτέρω μέτρα για άλλους πελάτες, τούτο θα πρέπει να επιτρέπεται (βλέπε 
τροπολογίες στο άρθρο 2 και το άρθρο 8), υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες υποχρεώσεις 
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους.
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Τροπολογία 213
Algirdas Saudargas

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη με στόχο την 
προετοιμασία των σχεδίων προληπτικής 
δράσης· 

Or. en

Τροπολογία 214
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
βασίζεται σε κοινά ελάχιστα κριτήρια που 
θεσπίζονται από την Επιτροπή και τα 
οποία διασφαλίζουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, και 
ειδικότερα οι ενέργειες για την τήρηση 
του κανόνα για την υποδομή όπως 

2. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
βασίζεται στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
του δικτύου που θα καταρτιστεί από τον 
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ορίζεται στο άρθρο 6, βασίζεται στο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου 
που θα καταρτιστεί από τον ENTSO-G και 
είναι συνεπές με αυτό.

ENTSO-G και είναι συνεπές με αυτό.

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 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 216
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, και 
ειδικότερα οι ενέργειες για την τήρηση του 
κανόνα για την υποδομή όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6, βασίζεται στο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου που θα καταρτιστεί 
από τον ENTSO-G και είναι συνεπές με 
αυτό.

2. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, και 
ειδικότερα οι ενέργειες για την τήρηση του 
κανόνα για την υποδομή όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6, βασίζεται στο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης του δικτύου που θα καταρτιστεί 
από τον ENTSO-G και είναι συνεπές με 
αυτό καθώς επίσης και δεσμευτικό για 
τους διαχειριστές συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αναφέρει επακριβώς με ποιον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει η αρμόδια 
αρχή την τήρηση του κανόνα Ν-1. Κατά κανόνα οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν την αρμοδιότητα 
να επιβάλουν επενδύσεις στους διαχειριστές συστημάτων. Αυτό εξαρτάται από την εθνική 
νομοθεσία. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προστεθεί ότι τα μέτρα που ορίζονται στο σχέδιο 
προληπτικής δράσης και τα οποία στοχεύουν στην τήρηση του κανόνα για την υποδομή πρέπει 
να είναι δεσμευτικά για τους διαχειριστές συστημάτων.
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Τροπολογία 217
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κρατών μελών, τις επιπτώσεις εις βάρος 
των καταναλωτών και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Or. el

Τροπολογία 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μέτρα της 
αγοράς για την επίτευξη της εσωτερικής 
ασφάλειας και λαμβάνει υπόψη την 
οικονομική αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των εγκριθέντων 
μέτρων, τις επιπτώσεις τους στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Έτσι τονίζεται η ανάγκη να επαφίεται στην αγορά το βασικό καθήκον της ασφάλειας των 
προμηθειών σύμφωνα με τα κριτήρια της οικονομικής αποδοτικότητας.
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Τροπολογία 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και κάθε σχετική διεθνή εξέλιξη, 
ιδιαίτερα στις μείζονες χώρες παραγωγής 
και διέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης 
λαμβάνει υπόψη την οικονομική 
αποδοτικότητα, τις επιπτώσεις στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Δεν επιβάλλει παράλογο και 
δυσανάλογο φόρτο στους παράγοντες της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές μιας ελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου και τις αρχές στις οποίες 
βασίζεται κάθε αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων, η προληπτική δράση δεν πρέπει 
να επιβάλλει παράλογο και δυσανάλογο φόρτο στους παράγοντες της αγοράς.
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Τροπολογία 221
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα εθνικά 
ή περιφερειακά σχέδια προληπτικής 
δράσης είναι συνεπή μεταξύ τους, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
αποτελεσματικός συντονισμός των 
δράσεων σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση στην αρχική τροπολογία που περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης. Η Επιτροπή πρέπει 
να έχει ρητή ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα σχέδια είναι συμβατά και συνεπή μεταξύ τους, 
δεδομένου ότι θα αποτελέσουν τη βάση των δράσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε 
επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 222
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων 

διαγράφεται
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κάθε είκοσι έτη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Τροπολογία 223
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε
είκοσι έτη. 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2016· 5 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για μία ημέρα
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης, στατιστικώς 
επερχόμενης άπαξ ανά είκοσι έτη.

Or. en
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Τροπολογία 224
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2016· 5 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. Τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος, θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί οι 
πλέον σημαντικές επενδύσεις και οι 
αρμόδιες αρχές να έχουν δώσει σχετική 
αναφορά στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 225
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2013· 2 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα σε σχέση με το άρθρο 5 για να 
εξασφαλίσει ότι, σε περίπτωση διαταραχής 
της μεγαλύτερης υποδομής εφοδιασμού με 
αέριο, η υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
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περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. 

συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, 
στατιστικώς επερχόμενης κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με το αναθεωρημένο παράρτημα Ι θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί ανάλογα το 
άρθρο 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία 226
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2017· 6 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής στο μεγαλύτερο 
σημείο εισόδου του μεταφερόμενου 
αερίου, η διαθέσιμη υποδομή (N-1) έχει 
την ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση φυσικού αερίου των 
προστατευμένων πελατών στην περιοχή
υπολογισμού για περίοδο εξήντα ημερών 
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τριετής προθεσμία δεν είναι ρεαλιστική. Για τις σημαντικές επενδύσεις που χρειάζονται για 
την τήρηση του Ν-1 απαιτούνται τουλάχιστον 5 έως 6 χρόνια. Η κρίση του Ιανουαρίου 2009 
αποκάλυψε διαταραχή των ροών σε ένα ολόκληρο σημείο εισόδου του μεταφερόμενου αερίου, 
δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν αρκετοί παράλληλοι αγωγοί. Το άρθρο 6, παράγραφος 1 θα έχει 
ως αποτέλεσμα τεράστιες επενδυτικές ανάγκες σε νέες δυναμικότητες και αντίκτυπο στις τιμές 
για τον τελικό καταναλωτή. Ο κανόνας Ν-1 πρέπει να αντανακλά μόνο τη ζήτηση αερίου των 
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προστατευμένων καταναλωτών, προκειμένου να συνάδει με τον κανόνα εφοδιασμού του άρθρου 
7, παράγραφος 2.

Τροπολογία 227
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2017· 6 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής των ροών στο 
μεγαλύτερο σημείο εισόδου του 
μεταφερόμενου αερίου, η διαθέσιμη
υποδομή (N-1) έχει την ικανότητα να 
παρέχει την απαραίτητη ποσότητα αερίου 
για να ικανοποιήσει τη ζήτηση φυσικού 
αερίου των προστατευμένων πελατών
στην περιοχή υπολογισμού για μια ημέρα
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις σημαντικές επενδύσεις που χρειάζονται στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη 
απαιτούνται τουλάχιστον 5 έως 6 χρόνια. Είναι ορθότερο ο κανόνας Ν-1 να ορίζεται ως 
διαταραχή των ροών στο σημείο εισόδου του μεταφερόμενου αερίου· προκειμένου να συνάδει 
με τον κανόνα εφοδιασμού του άρθρου 7, ο κανόνας Ν-1 πρέπει να αντανακλά μόνο τη ζήτηση 
αερίου των προστατευμένων καταναλωτών. Η υποδομή θα είναι ανθεκτική για μια ημέρα 
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης δεδομένου ότι ο κανόνας εφοδιασμού θα επιτρέπει την κάλυψη 
μεγαλύτερης περιόδου υψηλής ζήτησης.
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Τροπολογία 228
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου 
κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, τα κράτη 
μέλη ή οι οικείες επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση 
διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής 
εφοδιασμού με αέριο, η υπόλοιπη υποδομή 
(N-1) έχει την ικανότητα να παρέχει την 
απαραίτητη ποσότητα αερίου για να 
ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού 
αερίου της περιοχής υπολογισμού για 
περίοδο εξήντα ημερών εξαιρετικά υψηλής
ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια των 
ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σύμφωνα με την προσέγγιση 
πολλών φάσεων από τη βάση προς την κορυφή (1. Βιομηχανία, 2. Κράτη μέλη, 3. Φορείς 
περιφερειακής συνεργασίας, 4. Ως έσχατη λύση, λόγω έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ). Σε περίπτωση 
διαταραχής του εφοδιασμού, εκείνες που τελικά αναλαμβάνουν δράση είναι οι επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, δεδομένου ότι έχουν την μεταφορική ικανότητα, τις ποσότητες αερίου και τα 
στοιχεία σχετικά με τις καταναλωθείσες ποσότητες. Η εν λόγω προσέγγιση είναι περισσότερο 
αποτελεσματική, λιγότερο γραφειοκρατική και διασφαλίζει συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 229
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2016· 5 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η 
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε 
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περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης 
υποδομής εφοδιασμού με αέριο, η 
υπόλοιπη υποδομή (N-1) έχει την 
ικανότητα να παρέχει την απαραίτητη 
ποσότητα αερίου για να ικανοποιήσει τη 
συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της 
περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα 
ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
αερίου κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων 
περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε 
είκοσι έτη. 

περίπτωση διαταραχής της ενιαίας 
μεγαλύτερης υποδομής αερίου, η υπόλοιπη 
υποδομή (N-1) έχει την τεχνική ικανότητα 
να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση 
φυσικού αερίου της περιοχής υπολογισμού 
για μία ημέρα εξαιρετικά υψηλής ζήτησης, 
στατιστικώς επερχόμενης άπαξ ανά είκοσι 
έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο νέο παράρτημα.

Τροπολογία 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρέκκλιση από την εφαρμογή του 
κανόνα Ν-1 που ζητείται από την 
αρμόδια αρχή μπορεί να δοθεί εάν η 
Επιτροπή αποφασίσει ότι ο εν λόγω 
κανόνας δεν είναι οικονομικά εφικτός για 
ένα μεμονωμένο κράτος μέλος.

Or. it

Αιτιολόγηση

 Από οικονομική άποψη δεν είναι όλα τα κράτη μέλη σε θέση να συμμορφωθούν με τον κανόνα 
αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει παρέκκλιση ώστε να καλύπτεται η ανάγκη αναζήτησης μορφών 
περιφερειακής συνεργασίας ή καθιέρωσης μέτρων ανάλογα με τη ζήτηση. 
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Τροπολογία 231
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά την επεξεργασία της 
συνιστώσας της υποδομής στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης του κινδύνου και των 
επιπτώσεων που ορίζεται στο άρθρο 8, η 
αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί κοινή 
μεθοδολογία, περιλαμβανομένου του 
υπολογισμού του δείκτη Ν-1, όπως 
ορίζεται στο παρόν άρθρο και στο 
παράρτημα 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Τροπολογία 232
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι 
τηρείται όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει 
στο σχέδιο προληπτικής δράσης που 

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, ο υπολογισμός που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
διενεργείται σε περιφερειακό επίπεδο. 
Στον υπολογισμό του δείκτη N-1 η 
αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να
αποδεικνύει στο σχέδιο προληπτικής 
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αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι 
μια διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Τροπολογία 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι 
τηρείται όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει 
στο σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, ο υπολογισμός που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
διενεργείται σε περιφερειακό επίπεδο. 
Στον υπολογισμό του δείκτη N-1 η 
αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να
αποδεικνύει στο σχέδιο προληπτικής 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι 
μια διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
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should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Τροπολογία 234
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι 
τηρείται όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει 
στο σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, ο υπολογισμός που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
διενεργείται σε περιφερειακό επίπεδο. 
Στον υπολογισμό του δείκτη N-1 η 
αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να
αποδεικνύει στο σχέδιο προληπτικής 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι 
μια διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Τροπολογία 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι 
τηρείται όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει 
στο σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, ο υπολογισμός που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
διενεργείται σε περιφερειακό επίπεδο. 
Στον υπολογισμό του δείκτη N-1 η 
αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να
αποδεικνύει στο σχέδιο προληπτικής 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι 
μια διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Τροπολογία 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
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άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι 
τηρείται όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει 
στο σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

άρθρο 4 παράγραφος 4, ο υπολογισμός που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
διενεργείται σε περιφερειακό επίπεδο. 
Στον υπολογισμό του δείκτη N-1 η 
αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να
αποδεικνύει στο σχέδιο προληπτικής 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι 
μια διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Τροπολογία 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται 
όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει στο 
σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται 
όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει στην 
αξιολόγηση του κινδύνου που αναφέρεται 
στο άρθρο 8, στο σχέδιο προληπτικής 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 και 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους 
αποτελέσματος των επενδύσεων, ότι μια 
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διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα κράτη μέλη, ο κανονισμός θα έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες επενδυτικές ανάγκες 
σε νέες δυναμικότητες και αντίκτυπο στις τιμές του αερίου για τον τελικό καταναλωτή.

Τροπολογία 238
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται 
όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει στο 
σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται 
όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει στην 
αξιολόγηση του κινδύνου που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 και στο σχέδιο προληπτικής 
δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι 
μια διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να 
αντισταθμίζεται επαρκώς και εγκαίρως με 
ειδικά μέτρα, περιλαμβανομένων μέτρων
στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν μια κρίση εφοδιασμού με 
ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις τους· για το σκοπό αυτό, το πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα μέτρα στην πλευρά της 
ζήτησης, εφόσον η αξιολόγηση του κινδύνου και τα σχέδια προληπτικής δράσης καταδεικνύουν 
δεόντως ότι τα μέτρα αυτά θα είχαν αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά του κανόνα Ν-1.
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Τροπολογία 239
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται 
όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει στο 
σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με μέτρα στην 
πλευρά της ζήτησης.

2. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
3 ή στην κατάσταση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 4, η υποχρέωση που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
πληρούται σε περιφερειακό επίπεδο. Ο 
κανόνας N-1 θεωρείται επίσης ότι τηρείται 
όταν η αρμόδια αρχή αποδεικνύει στο 
σχέδιο προληπτικής δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 5 ότι μια διαταραχή 
του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμίζεται 
επαρκώς και εγκαίρως με βασιζόμενα στην 
αγορά μέτρα στην πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιτρέπονταν οιαδήποτε μέτρα στην πλευρά της ζήτησης, το κριτήριο Ν-1 θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι τηρείται με υποχρεωτική μείωση της ζήτησης (περικοπές εφοδιασμού). Ωστόσο, τα 
μέτρα σχετικά με την υποδομή και τον εφοδιασμό που περιλαμβάνονται στον παρόντα 
κανονισμό στοχεύουν ακριβώς στην πρόληψη αυτής της κατάστασης.

Τροπολογία 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του δείκτη N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαμόρφωση του δικτύου και τη 
δυναμικότητα της υποδομής μεταφοράς 
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παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού 
που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
επεκτείνεται στο κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

να παρέχει αέριο από την παραγωγή, τους 
τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ και τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η περιοχή 
υπολογισμού που αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή μετά από διαβούλευση με 
τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
και επεκτείνεται στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Τροπολογία 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τη διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 
παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού 
που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
επεκτείνεται στο κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του δείκτη N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η περιοχή 
υπολογισμού που αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή μετά από διαβούλευση με 
τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
και επεκτείνεται στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Τροπολογία 242
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τη διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 
παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού 
που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
επεκτείνεται στο κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του δείκτη N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η περιοχή 
υπολογισμού που αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή μετά από διαβούλευση με 
τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
και επεκτείνεται στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής εκτίμησης επικινδυνότητας και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 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.
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Τροπολογία 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τη διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 
παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού 
που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
επεκτείνεται στο κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του δείκτη N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η περιοχή 
υπολογισμού που αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή μετά από διαβούλευση με 
τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
και επεκτείνεται στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής εκτίμησης επικινδυνότητας και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 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 244
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τη διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του δείκτη N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η περιοχή 
υπολογισμού που αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή μετά από διαβούλευση με 
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παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού 
που αναφέρεται στο παράρτημα Ι 
επεκτείνεται στο κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
και επεκτείνεται στο κατάλληλο 
περιφερειακό επίπεδο, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Τροπολογία 245
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 
παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού που 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι επεκτείνεται 
στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

3. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία 
υπολογισμού του κανόνα N-1 όπως 
προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαμόρφωση του δικτύου και τις 
πραγματικές ροές αερίου καθώς και την 
παρουσία δυναμικοτήτων παραγωγής και 
αποθήκευσης. Η περιοχή υπολογισμού που 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι επεκτείνεται 
στο κατάλληλο περιφερειακό επίπεδο, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, 
λαμβανομένων υπόψη των περιφερειακών 
ιδιαιτεροτήτων.

Or. en
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Τροπολογία 246
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η έλλειψη πρόσβασης στο δίκτυο 
αερίου της ΕΕ και η εξάρτηση από ένα 
μόνο προμηθευτή αερίου θεωρούνται ως 
μη συμμόρφωση με τον κανόνα Ν-1. 

Or. en

Τροπολογία 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή αναφέρει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
πρότυπο N-1.

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή, μετά από 
διαβούλευση με τις σχετικές επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, αναφέρει στην Επιτροπή 
τα αποτελέσματα του υπολογισμού της 
του δείκτη Ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· III: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. 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.
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Τροπολογία 248
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή αναφέρει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
πρότυπο N-1.

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή, μετά από 
διαβούλευση με τις σχετικές επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, αναφέρει στην Επιτροπή 
τα αποτελέσματα του υπολογισμού της 
του δείκτη Ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή αναφέρει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
πρότυπο N-1.

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή, μετά από 
διαβούλευση με τις σχετικές επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, αναφέρει στην Επιτροπή 
τα αποτελέσματα του υπολογισμού της 
του δείκτη Ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· III: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού.
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Τροπολογία 250
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή αναφέρει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
πρότυπο N-1.

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή, μετά από 
διαβούλευση με τις σχετικές επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, αναφέρει στην Επιτροπή 
τα αποτελέσματα του υπολογισμού της 
του δείκτη Ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή αναφέρει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με το 
πρότυπο N-1.

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή, μετά από 
διαβούλευση με τις σχετικές επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, αναφέρει στην Επιτροπή 
τα αποτελέσματα του υπολογισμού της 
του δείκτη Ν-1 σύμφωνα με το άρθρο 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού (Ι: επιχειρήσεις· ΙΙ: κράτη μέλη· III: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον 
καθαρά στην πρόταση κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην πρόταση 
κανονισμού. 
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Τροπολογία 252
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Όταν χρειάζονται νέες 
διασυνοριακές διασυνδέσεις ή πρέπει να 
επεκταθούν οι υπάρχουσες, 
πραγματοποιείται στενή συνεργασία των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, των 
Αρμόδιων Αρχών και, όταν δεν υπάρχουν 
Αρμόδιες Αρχές, των ρυθμιστικών 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 253
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές θα 
συγχρονίσουν τις προσεγγίσεις τους για τη 
δρομολόγηση και υλοποίηση των 
υφιστάμενων έργων με σκοπό τη 
διαφοροποίηση των πηγών και οδών 
εφοδιασμού με αέριο, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι υπάρχουσες υποδομές και 
να είναι έτσι δυνατή η εφαρμογή του 
κανόνα Ν-1 σε κρίσεις.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα έργα διαφοροποίησης των οδών εφοδιασμού με αέριο αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα της 
ενεργειακής ασφάλειας. Η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών πρέπει να έχει προτεραιότητα 
έναντι των εθνικών συμφερόντων. 
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Τροπολογία 254
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να 
τηρείται ο κανόνας για τον εφοδιασμό 
που ορίζεται στο άρθρο 7. Κατά την εν 
λόγω περίοδο δύο ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου πρέπει να προσαρμόσει τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο 
σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

5. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μία οικονομική 
ανάλυση κόστους-οφέλους για την αγορά,
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει, εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εξασφαλίσουν 
την απαραίτητη μόνιμη φυσική ικανότητα 
για αμφίδρομη μεταφορά αερίου στις
διασυνδέσεις όπου η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατά την 
εν λόγω περίοδο τριών ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, με βάση την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μία οικονομική ανάλυση 
κόστους-οφέλους για την αγορά,
προσαρμόζει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής εκτίμησης επικινδυνότητας και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και επιπτώσεων σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία, 
ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν τις ειδικές 
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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 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να 
τηρείται ο κανόνας για τον εφοδιασμό 
που ορίζεται στο άρθρο 7. Κατά την εν 
λόγω περίοδο δύο ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου πρέπει να προσαρμόσει τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο 
σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

5. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μία οικονομική 
ανάλυση κόστους-οφέλους για την αγορά,
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει, εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εξασφαλίσουν 
την απαραίτητη μόνιμη φυσική ικανότητα 
για αμφίδρομη μεταφορά αερίου στις
διασυνδέσεις όπου η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατά την 
εν λόγω περίοδο τριών ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, με βάση την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μία οικονομική ανάλυση 
κόστους-οφέλους για την αγορά,
προσαρμόζει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
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κράτη μέλη, προσεκτικής εκτίμησης επικινδυνότητας και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 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 256
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να 
τηρείται ο κανόνας για τον εφοδιασμό 
που ορίζεται στο άρθρο 7. Κατά την εν 
λόγω περίοδο δύο ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου πρέπει να προσαρμόσει τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο 
σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

5. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μία οικονομική 
ανάλυση κόστους-οφέλους για την αγορά,
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει, εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εξασφαλίσουν 
την απαραίτητη μόνιμη φυσική ικανότητα 
για αμφίδρομη μεταφορά αερίου στις
διασυνδέσεις όπου η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατά την 
εν λόγω περίοδο τριών ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, με βάση την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μία οικονομική ανάλυση
κόστους-οφέλους για την αγορά,
προσαρμόζει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιβολή της απαραίτητης φυσικής ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου σε όλες 
τις διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται αν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κατά 
πόσον είναι τεχνικά και/ή οικονομικά εφικτή ή ενδεδειγμένη σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η 
παρέκκλιση που προβλέπει το σχέδιο κανονισμού βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν 
εξασφαλίζει ένα αρκετά σαφές πλαίσιο.

Τροπολογία 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να 
τηρείται ο κανόνας για τον εφοδιασμό 
που ορίζεται στο άρθρο 7. Κατά την εν 
λόγω περίοδο δύο ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου πρέπει να προσαρμόσει τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο 
σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

5. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μία οικονομική 
ανάλυση κόστους-οφέλους για την αγορά,
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει, εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εξασφαλίσουν 
την απαραίτητη μόνιμη φυσική ικανότητα 
για αμφίδρομη μεταφορά αερίου στις
διασυνδέσεις όπου η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κατά την 
εν λόγω περίοδο τριών ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, με βάση την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μία οικονομική ανάλυση 
κόστους-οφέλους για την αγορά,
προσαρμόζει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επιβολή της απαραίτητης φυσικής ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου σε όλες 
τις διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται αν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κατά 
πόσον είναι τεχνικά και/ή οικονομικά εφικτή ή ενδεδειγμένη σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η 
παρέκκλιση που προβλέπει το σχέδιο κανονισμού βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν 
εξασφαλίζει ένα αρκετά σαφές πλαίσιο.

Τροπολογία 258
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας 
για τον εφοδιασμό που ορίζεται στο 
άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο
ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μία οικονομική 
ανάλυση κόστους-οφέλους για την αγορά,
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει, εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου στις διασυνδέσεις όπου η 
προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης ροής θα 
ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η
εκτίμηση μπορεί να αναθεωρηθεί εάν 
αλλάξουν οι περιστάσεις. Κατά την εν 
λόγω περίοδο τριών ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, με βάση την εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και μία οικονομική ανάλυση 
κόστους-οφέλους για την αγορά,
προσαρμόζει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.



PE438.231v01-00 38/99 AM\801978EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μόνιμης φυσικής ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου σε όλες τις 
διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται αν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κατά πόσον 
είναι τεχνικά και/ή οικονομικά εφικτή ή ενδεδειγμένη. Μια εκ των προτέρων εκτίμηση 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγονται περιττά έξοδα 
που θα βαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές Η διετής περίοδος είναι εφικτός στόχος μόνο αν 
απαιτούνται μικρές τροποποιήσεις των υποδομών. Για μεγαλύτερες τροποποιήσεις, για 
παράδειγμα για την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας συμπίεσης, θα απαιτηθεί μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 259
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας 
για τον εφοδιασμό που ορίζεται στο 
άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο
ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 

5. Εάν είναι απαραίτητο με βάση την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική σκοπιμότητα και μία οικονομική 
εκτίμηση κόστους-οφέλους για την αγορά,
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει, εντός τριών 
ετών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου στις διασυνδέσεις όπου η 
προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης ροής θα 
ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η 
αξιολόγηση μπορεί να αναθεωρηθεί εάν 
αλλάξουν οι περιστάσεις. Κατά την εν 
λόγω περίοδο τριών ετών, ο φορέας 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
αερίου, με βάση την αξιολόγηση του 
κινδύνου και των επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
σκοπιμότητα και τη σχέση κόστους-
οφέλους, προσαρμόζει, όπου δει, τη 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο 
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αερίου. σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μόνιμης φυσικής ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου σε όλες τις 
διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται, αν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κατά πόσον 
είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά ενδεδειγμένη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μια εκ των 
προτέρων εκτίμηση επικινδυνότητας και επιπτώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να 
αποφεύγονται περιττά έξοδα που θα βαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές. Το διετές 
χρονοδιάγραμμα για να καταστεί δυνατή η μόνιμη φυσική ικανότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
στην περίπτωση που απαιτούνται μικρές τροποποιήσεις στην υποδομή. Μεγαλύτερες 
τροποποιήσεις θα διαρκέσουν περισσότερο. 

Τροπολογία 260
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Σε σχέση με την παρούσα υποδομή, κάθε 
κράτος μέλος διενεργεί ανάλυση κόστους-
οφέλους για επενδύσεις που καθιστούν 
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τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

δυνατή την αντίστροφη ροή, πράγμα που 
πρέπει να αποτελέσει τη βάση του 
μηχανισμού κατανομής δαπανών. Οι 
συμφωνίες μακροπρόθεσμου εφοδιασμού, 
οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί και έχουν 
ειδικές διατάξεις σχετικά με τη 
λειτουργία των μεθοριακών μετρητικών 
σταθμών, πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο 
ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να 
εξασφαλίσουν μόνιμη φυσική ικανότητα 
για αμφίδρομη μεταφορά αερίου σε όλες 
τις διασυνδέσεις μέσα σε δύο έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
εκτός από σε περιπτώσεις όπου, μετά από 
αίτημα μιας αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή 
αποφασίζει ότι η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής δεν θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού οποιουδήποτε 
κράτους μέλους. Η σχετική απόφαση 
μπορεί να αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου εξασφαλίζουν μόνιμη 
φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου στις διασυνδέσεις που 
θεωρούνται απαραίτητες για τη 
διασφάλιση του εφοδιασμού και μετά το 
πόρισμα εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά 
με τους πιθανούς κινδύνους για τις 
υποδομές που εισάγουν αέριο από τρίτες 
χώρες μέσα σε δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εκτός 
από σε περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα 
μιας αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή 
αποφασίζει ότι η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής δεν θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού οποιουδήποτε 
κράτους μέλους. Η σχετική απόφαση 
μπορεί να αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
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δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 262
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου μέσα σε δύο έτη από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
που χαρακτηρίζει η Επιτροπή, βάσει 
προτάσεως της εθνικής Αρμόδιας Αρχής,
ως διασυνδέσεις στις οποίες η αμφίδρομη 
ροή θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια 
εφοδιασμού του κράτους μέλους/ των 
κρατών μελών. Η σχετική απόφαση 
μπορεί να αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
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αμφίδρομες ροές αερίου. ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η αμφίδρομη ροή δεν συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού προκειμένου για 
κάθε διασύνδεση. Η Επιτροπή πρέπει επομένως, κατόπιν προτάσεως των εθνικών αρχών, να 
καθορίσει τις διασυνδέσεις στις οποίες η διασφάλιση της αμφίδρομης ροής έχει σημαντική 
προστιθέμενη αξία. 

Τροπολογία 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου μέσα σε τρία έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
στις διασυνδέσεις όπου η προσθήκη 
ικανότητας αμφίδρομης ροής ενισχύει την 
ασφάλεια εφοδιασμού οποιουδήποτε 
κράτους μέλους, με βάση προηγούμενη 
ανάλυση κόστους-οφέλους. Το επίπεδο 
της ικανότητας αμφίδρομης ροής πρέπει να 
επιτευχθεί με τρόπο οικονομικά 
συμφέροντα και να λαμβάνει υπόψη 
τουλάχιστον την ικανότητα που απαιτείται 
ώστε να τηρείται ο κανόνας για τον 
εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Όπου χρειάζονται επιπρόσθετες 
επενδύσεις σε χαμηλότερο επίπεδο του 
συστήματος μεταφοράς θα εφαρμόζεται 
επίσης η παράγραφος 7. Οι Αρμόδιες 
Αρχές διασφαλίζουν την τακτική 
αναθεώρηση της αξιολόγησης των 
διασυνδέσεων σε περίπτωση αλλαγής των 
συνθηκών, ιδίως επκαιροποιώντας το 
εθνικό σχέδιο προληπτικής δράσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση μόνιμης φυσικής ικανότητας για αμφίδρομη μεταφορά αερίου σε όλες τις 
διασυνδέσεις προϋποθέτει γενναίες επενδύσεις. Επομένως πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
τροποποιήσεις της υποδομής βασίζονται πάντα σε μια ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 264
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Οι Αρμόδιες Αρχές και η 
Επιτροπή διασφαλίζουν την τακτική 
αναθεώρηση της αξιολόγησης των 
διασυνδέσεων σε περίπτωση αλλαγής των 
συνθηκών, ιδίως επικαιροποιώντας το 
εθνικό και το ενωσιακό σχέδιο 
προληπτικής δράσης.

Or. en



PE438.231v01-00 44/99 AM\801978EL.doc

EL

Τροπολογία 265
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από τις
περιπτώσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 5α. Η υποχρέωση να 
εγκατασταθεί ικανότητα αμφίδρομης 
ροής δεν ισχύει σε αγωγούς που συνδέουν 
πηγές παραγωγής, εγκαταστάσεις ΥΦΑ ή 
σημεία διασύνδεσης με δίκτυα διανομής 
ή όπου οι περιορισμοί στην ποιότητα του 
αερίου καθιστούν τις αμφίδρομες ροές 
αδύνατες. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η αόριστη και γενική απαίτηση, που ορίζεται στην πρόταση της 
Επιτροπής, να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές σε σχέση με όλες τις διασυνδέσεις. Η 
τροπολογία διασαφηνίζει ότι υπάρχουν διασυνδέσεις όπου η προσθήκη αμφίδρομης ροής σαφώς 
δεν θα ενίσχυε την ασφάλεια εφοδιασμού ή δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή, επομένως πρέπει να 
διαγραφεί από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης.
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Τροπολογία 266
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε διασυνδέσεις, μέσα σε 
τρία έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, όπου η προσθήκη 
ικανότητας αμφίδρομης ροής ενισχύει την 
ασφάλεια εφοδιασμού των κρατών μελών 
κατά τρόπο οικονομικά βιώσιμο. Κατόπιν 
αιτήσεως της Αρμόδιας Αρχής η 
Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση, ενώ 
έχει προηγηθεί μελέτη τεχνικής 
σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-
ωφέλειας. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επειδή την πρωταρχική ευθύνη για ασφαλή εφοδιασμό με αέριο τη φέρουν οι επιχειρήσεις και 
τα κράτη μέλη, πρέπει κατ’ αρχήν να εναπομένει σε αυτούς η ελευθερία να αποφασίζουν με 
ποια μέτρα θα συμμορφώνονται με τον κανονισμό Ν-1. Για λόγους αποδοτικότητας και κόστους 
πρέπει να αποκλειστεί η γενική υποχρέωση εγκατάστασης αμφίδρομων ροών σε όλες τις 
διασυνδέσεις. Πριν από κάθε απόφαση εγκατάστασης αμφίδρομων ροών πρέπει να έχει 
διενεργηθεί ξεχωριστή μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-ωφέλειας.
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Τροπολογία 267
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου στις διασυνδέσεις μέσα 
σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, ιδίως σε ό,τι αφορά αγωγούς που 
συνδέουν πηγές παραγωγής, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ ή σημεία 
διασύνδεσης με δίκτυα διανομής ή όπου 
οι περιορισμοί στην ποιότητα του αερίου 
καθιστούν τις αμφίδρομες ροές αδύνατες. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την τακτική αναθεώρηση 
της αξιολόγησης των διασυνδέσεων σε 
περίπτωση αλλαγής των συνθηκών, ιδίως 
επικαιροποιώντας το εθνικό και το 
ενωσιακό σχέδιο προληπτικής δράσης.

Or. en
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Τροπολογία 268
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας 
για τον εφοδιασμό που ορίζεται στο 
άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο 
ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε τρία έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα, με παραμέτρους 
που δεν είναι αυστηρά οικονομικές, όπως 
η ασφάλεια εφοδιασμού και η συμβολή 
στην εσωτερική αγορά, οι οποίες θα 
λαμβάνονται υπόψη ως μέρος αυτής της 
εκτίμησης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι 
η ικανότητα μικρότερη από το 10% των 
εισερχόμενων ποσοτήτων για καθεμιά 
από τις χώρες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Παρ’ όλο που η "αγορά" πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο επένδυσης, υπάρχουν 
εγκαταστάσεις η κατασκευή των οποίων μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση κριτήρια όχι αυστηρώς 
οικονομικά, όπως η ασφάλεια εφοδιασμού και η κατάσταση της αγοράς.
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Τροπολογία 269
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5α, 
μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να έχουν 
εξασφαλίσει μόνιμη φυσική ικανότητα για 
αμφίδρομη μεταφορά αερίου σε όλες τις 
διασυνδέσεις εκτός από αγωγούς που 
συνδέουν πηγές παραγωγής, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ ή σημεία 
διασύνδεσης με δίκτυα διανομής ή όπου 
οι περιορισμοί στην ποιότητα του αερίου 
καθιστούν τις αμφίδρομες ροές αδύνατες.
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επενδύσεις σε αμφίδρομες ροές δεν θα βελτιώσουν την ικανότητα 
εφοδιασμού ή μπορεί να είναι δυσανάλογες. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασμού πρέπει να είναι αναγκαία προϋπόθεση για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Σε 
αυτό το πλαίσιο η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις 
σχετικά με τους κανόνες υποδομής δεν θα οδηγούν σε επενδύσεις χωρίς μέτρο και οικονομικά 
στερεές βάσεις.
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Τροπολογία 270
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις 
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε 
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας 
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει 
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να 
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις. 
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης 
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο 
οικονομικά συμφέροντα και να λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον την ικανότητα που 
απαιτείται ώστε να τηρείται ο κανόνας για 
τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. 
Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο 
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει 
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι 
αμφίδρομες ροές αερίου.

Μετά από μια ανάλυση κόστους-
ωφέλειας, οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
εξασφαλίσουν μόνιμη φυσική ικανότητα 
για αμφίδρομη μεταφορά αερίου σε όλες 
τις διασυνδέσεις μέσα σε τρία έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
εκτός από σε περιπτώσεις όπου, μετά από 
αίτημα μιας αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή 
αποφασίζει ότι η προσθήκη ικανότητας 
αμφίδρομης ροής δεν θα ενισχύσει την 
ασφάλεια εφοδιασμού οποιουδήποτε 
κράτους μέλους. Η σχετική απόφαση 
μπορεί να αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι 
περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας 
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με 
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να 
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την 
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται 
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται 
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο 
δύο ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να 
προσαρμόσει τη λειτουργία του 
συστήματος μεταφοράς στο σύνολό του, 
ώστε να είναι δυνατές οι αμφίδρομες ροές 
αερίου.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διετής περίοδος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού με σκοπό τη μόνιμη 
φυσική ικανότητα για αμφίδρομη μεταφορά αερίου είναι υπερβολικά σύντομη. Πέραν τούτου, σε 
σχέση με την παρούσα υποδομή, κάθε κράτος μέλος διενεργεί ανάλυση κόστους-ωφέλειας για 
επενδύσεις που καθιστούν δυνατή την αντίστροφη ροή. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών 
πρέπει να συζητούνται μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να επιτυγχάνεται συμφωνία επί του 
μηχανισμού κατανομής δαπανών.
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Τροπολογία 271
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Μια Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει απόφαση 
για την εξαίρεση συγκεκριμένης 
διασύνδεσης από την υποχρέωση 
αμφίδρομης ροής σύμφωνα με την 
παράγραφο 5. Η Επιτροπή εγκρίνει την 
εξαίρεση, αν η ικανότητα αμφίδρομης 
ροής δεν ενισχύει σημαντικά την 
ασφάλεια εφοδιασμού οποιουδήποτε από 
τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή αν οι 
δαπάνες επένδυσης αντισταθμίζουν 
σημαντικά τα προσδοκώμενα οφέλη στην 
ασφάλεια εφοδιασμού σε οποιοδήποτε 
από αυτά τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο βαθμό τα 
πορίσματα της εκτίμησης 
επικινδυνότητας που διενεργεί η Αρμόδια 
Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 1. Αυτές οι αποφάσεις 
μπορεί να αναθεωρηθούν, αν αλλάξουν οι 
περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επενδύσεις σε αμφίδρομες ροές δεν θα βελτιώσουν την ικανότητα 
εφοδιασμού ή μπορεί να είναι δυσανάλογες. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασμού πρέπει να είναι αναγκαία προϋπόθεση για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Σε 
αυτό το πλαίσιο η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις 
σχετικά με τους κανόνες υποδομής δεν θα οδηγούν σε επενδύσεις χωρίς μέτρο και οικονομικά 
στερεές βάσεις.
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Τροπολογία 272
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Όταν, μετά από αίτημα μιας αρμόδιας 
αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει ότι η 
προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης ροής 
δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους 
μέλους ή αν οι δαπάνες επένδυσης 
αντισταθμίζουν σημαντικά τα 
προσδοκώμενα οφέλη στην ασφάλεια 
εφοδιασμού σε οποιοδήποτε από αυτά τα 
κράτη μέλη, δεν ισχύει η υποχρέωση 
εξασφάλισης μόνιμης φυσικής 
ικανότητας για αμφίδρομη μεταφορά. Η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο 
βαθμό τα πορίσματα της εκτίμησης 
επικινδυνότητας που διενεργεί η Αρμόδια 
Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 1. Η σχετική απόφαση 
μπορεί να αναθεωρηθεί, αν αλλάξουν οι 
περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επενδύσεις σε αμφίδρομες ροές δεν θα βελτιώσουν την ικανότητα 
εφοδιασμού ή μπορεί να είναι δυσανάλογες. Ως εκ τούτου η ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασμού πρέπει να είναι αναγκαία προϋπόθεση για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Σε 
αυτό το πλαίσιο η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις 
σχετικά με τους κανόνες υποδομής δεν θα οδηγούν σε επενδύσεις χωρίς μέτρο και οικονομικά 
στερεές βάσεις.
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Τροπολογία 273
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η Επιτροπή εποπτεύει την κατασκευή 
υποδομής που συμβάλλει σημαντικά στην 
ασφάλεια εφοδιασμού. Εγκρίνει τα 
αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 
αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην κατασκευή εγκαταστάσεων που συμβάλλουν σημαντικά 
στην ασφάλεια εφοδιασμού και όσων χρειάζονται για την επίτευξη του στόχου του 10% 
διασυνδέσεων. Η κατασκευή τους πρέπει να εποπτεύεται από την Επιτροπή, η οποία μπορεί να 
αναλάβει την πρωτοβουλία σε περίπτωση οποιασδήποτε αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

Τροπολογία 274
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
νέα υποδομή μεταφοράς εξασφαλίζει την 
ασφάλεια εφοδιασμού με επαρκή αριθμό 
σημείων εισόδου και εξόδου και 
συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομής με 
καλή διασύνδεση. 

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ικανότητα εισροής σε εθνικό επίπεδο και 
τα δίκτυα μεταφοράς είναι σε θέση να
προσαρμόζουν τις εθνικές ροές αερίου 
στη διαταραχή οποιασδήποτε υποδομής 
εφοδιασμού με αέριο, εξαλείφοντας 
εσωτερικά σημεία συμφόρησης και 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη υποδομής 
με καλή διασύνδεση

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ασφάλεια εφοδιασμού δεν αρκεί να μπορεί η εναπομένουσα υποδομή να παρέχει την 
αναγκαία ποσότητα αερίου για να ικανοποιηθεί η συνολική ζήτηση της υπολογιζόμενης 



AM\801978EL.doc 53/99 PE438.231v01-00

EL

περιοχής· πρέπει και οι εσωτερικές ροές του εθνικού δικτύου να μπορούν να αλλάζουν, ανάλογα 
με το ποιο είναι το προβληματικό σημείο εισόδου, ώστε να καλυφθεί αυτή η ζήτηση. 

Τροπολογία 275
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν
τα κατάλληλα κίνητρα και εντάσσουν όλο 
το κόστος τήρησης του κανόνα υποδομής 
και το κόστος εξασφάλισης μόνιμης 
φυσικής ικανότητας για την αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου στην έγκριση των 
τιμολογίων τους ή των μεθοδολογιών 
τους και εξαιρούν αυτές τις δαπάνες από 
τα κριτήρια αποτελεσματικότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 8 
της οδηγίας [2009/73/ΕΚ]. Στην περίπτωση 
δαπανών που βαρύνουν περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη ή κάποιο κράτος μέλος 
προς όφελος αποκλειστικά άλλων κρατών 
μελών, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών πριν ληφθεί 
η απόφαση για κάποια επένδυση. 
Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το σημαντικό ζήτημα της κοινής 
διαδικασίας λήψεως επενδυτικών αποφάσεων, της χρηματοδότησης των επενδύσεων και της 
απόσβεσης του κόστους για τους παρόχους των υποδομών. Αν και οι αιτιολογικές σκέψεις 10 
και 11 και το άρθρο 6, παράγραφος 7, αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα, είναι υπερβολικά 
αόριστα και διατυπώνουν μάλλον προθέσεις παρά συγκεκριμένες λύσεις.
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Τροπολογία 276
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών πριν να 
ληφθεί οποιαδήποτε επενδυτική 
απόφαση. Το ίδιο ισχύει αν οι δαπάνες 
που βαρύνουν ένα κράτος μέλος 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασμού ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών. Κάθε τέτοια επενδυτική απόφαση 
υπόκειται στην έγκριση κόστους και 
κατανομής δαπανών εκ μέρους όλων των 
ενδιαφερόμενων εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών. Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον 
οποίο ωφελείται το κάθε κράτος μέλος 
από τις επενδύσεις στις υποδομές όσον 
αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 277
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν 
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λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

τα κατάλληλα κίνητρα και λαμβάνουν 
υπόψη το κόστος τήρησης του κανόνα N-1 
και το κόστος εξασφάλισης της μόνιμης 
φυσικής ικανότητας αμφίδρομης 
μεταφοράς αερίου κατά την έγκριση των 
τιμολογίων τους ή των μεθοδολογιών τους
σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση 
δαπανών που βαρύνουν περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη ή κάποιο κράτος μέλος 
προς όφελος άλλου κράτους μέλους, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών, πριν να 
ληφθεί η απόφαση για κάποια επένδυση. 
Κάθε τέτοια απόφαση για επένδυση 
υπόκειται σε έγκριση και αναγνώριση της 
ανταποδοτικότητάς της από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή, αφής στιγμής δοθεί η 
σχετική εντολή, σε σχέση με τις δαπάνες 
της και τον επιμερισμό αυτών των 
δαπανών σε όλες τις ενδιαφερόμενες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο βαθμός 
στον οποίο ωφελείται το κάθε κράτος 
μέλος από την επένδυση όσον αφορά την 
ασφάλεια εφοδιασμού λαμβάνεται υπόψη 
σε σχέση με τον καταμερισμό των 
δαπανών ανάμεσα σε αυτά τα κράτη 
μέλη. Εφαρμόζεται εν προκειμένω το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 278
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το αποδοτικό κόστος 
που συνδέεται με τα μέτρα που 
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της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

θεσπίζονται λόγω του παρόντος 
κανονισμού. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με τις 
αποδοτικές δαπάνες σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται εν 
προκειμένω το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα κράτη μέλη ο κανονισμός θα έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες επενδυτικές ανάγκες 
σε νέες δυναμικότητες και αντίκτυπο στις τιμές του αερίου για τον τελικό καταναλωτή. 
Επιπλέον, όσον αφορά την περιφερειακή προσέγγιση, το σχέδιο κανονισμού δεν ορίζει σαφώς 
πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κατανομής δαπανών για επένδυση σε 
περιφερειακή βάση εντός του ρυθμιστικού πλαισίου. 

Τροπολογία 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/….

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το αποδοτικό κόστος 
που συνδέεται με τα μέτρα που 
θεσπίζονται λόγω του παρόντος 
κανονισμού. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με τις 
αποδοτικές δαπάνες σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται εν 
προκειμένω το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.
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Αιτιολόγηση

Για ορισμένα κράτη μέλη ο κανονισμός θα έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες επενδυτικές ανάγκες 
σε νέες δυναμικότητες και αντίκτυπο στις τιμές του αερίου για τον τελικό καταναλωτή. 
Επιπλέον, όσον αφορά την περιφερειακή προσέγγιση, το σχέδιο κανονισμού δεν ορίζει σαφώς 
πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κατανομής δαπανών για επένδυση σε 
περιφερειακή βάση εντός του ρυθμιστικού πλαισίου.

Τροπολογία 280
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το κόστος 
τήρησης του κανόνα N-1 και το κόστος 
εξασφάλισης της μόνιμης φυσικής 
ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς αερίου 
κατά την έγκριση των τιμολογίων τους, με 
τρόπο που να παρέχει λεπτομέρεια και 
διαφάνεια και να προσδιορίζει σαφώς και 
συγκεκριμένα τα προκύπτοντα στοιχεία 
κόστους και σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 
Στην περίπτωση δαπανών που βαρύνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας από 
κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος τήρησης των κανόνων της ασφάλειας εφοδιασμού και της υποδομής πρέπει να 
μεταφέρεται στα εθνικά και τα διασυνοριακά τιμολόγια με τον πλέον διαφανή και σαφή τρόπο. 
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Το κόστος πρέπει να κατανέμεται δίκαια μεταξύ των συστημάτων που εφαρμόζουν τα 
συγκεκριμένα μέτρα και εκείνων που επωφελούνται από αυτά.

Τροπολογία 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το κόστος 
τήρησης του κανόνα N-1 και το κόστος 
εξασφάλισης της μόνιμης φυσικής 
ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς αερίου 
κατά την έγκριση των τιμολογίων τους, με 
τρόπο που να παρέχει λεπτομέρεια και 
διαφάνεια και να προσδιορίζει σαφώς και 
συγκεκριμένα τα προκύπτοντα στοιχεία 
κόστους και σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. 
Στην περίπτωση δαπανών που βαρύνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη, ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας από 
κοινού με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος τήρησης των κανόνων της ασφάλειας εφοδιασμού και της υποδομής πρέπει να 
μεταφέρεται στα εθνικά και τα διασυνοριακά τιμολόγια με τον πλέον διαφανή και σαφή τρόπο. 
Το κόστος πρέπει να κατανέμεται δίκαια μεταξύ των συστημάτων που εφαρμόζουν τα 
συγκεκριμένα μέτρα και εκείνων που επωφελούνται από αυτά.
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Τροπολογία 282
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών. 
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του 
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης 
της μόνιμης φυσικής ικανότητας 
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την 
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με 
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση δαπανών που 
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών 
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την 
κατανομή των δαπανών αυτών σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται εν 
προκειμένω το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 283
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ θα 
χρησιμοποιούνται για να δίνουν έμπρακτο 
περιεχόμενο στους στόχους των κανόνων 
υποδομής, χωρίς ωστόσο να 
υποκαθιστούν τα εθνικά μέτρα. Η 
Επιτροπή προτείνει κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα για τη 
χρηματοδότηση διασυνδέσεων που 
στερούνται οικονομικής βιωσιμότητας 
αλλά έχουν σαφή προστιθέμενη αξία από 
άποψη ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.
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Τροπολογία 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
ορίζεται στο άρθρο 8, η Αρμόδια Αρχή 
χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία, η οποία 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες 
για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
εξαιρετικά χαμηλών μέσων θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
τιμών στατιστικώς επερχομένης κάθε 
είκοσι έτη· και 

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για 
αέριο τριάντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος αναφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το απαιτούμενο, μία περίοδο 30 ημερών, για να 
αποφευχθούν οι δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της 
ανταγωνιστικότητας του αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Είναι 
αρκετή για την αποκατάσταση των προμηθειών σε αέριο ή την επιβολή πρόσθετων μέτρων, 
όπως οι αντίστροφες ροές. Αντί να ορίζει υποχρεωτικούς κανόνες της ΕΕ, ο κανονισμός πρέπει 
να εστιάσει στην ανάγκη να διενεργήσουν τα κράτη μέλη αναλυτική εκτίμηση επικινδυνότητας 
και επιπτώσεων.



AM\801978EL.doc 61/99 PE438.231v01-00

EL

Τροπολογία 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
ορίζεται στο άρθρο 8, η Αρμόδια Αρχή 
χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία, η οποία 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες 
για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
εξαιρετικά χαμηλών μέσων θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
τιμών στατιστικώς επερχομένης κάθε 
είκοσι έτη· και 

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για 
αέριο τριάντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής εκτίμησης επικινδυνότητας και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε 
επιτέλους να ανοίξει το δρόμο για τη διερεύνηση μιας ρυθμιστικότερης προσέγγισης, που θα 
βασίζεται σε δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια του εφοδιασμού, υπό τον όρο ότι 
αυτά βασίζονται σε μια ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων, οδηγούν σε αναλογικά μέτρα, εφικτά 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και διατηρούν το απαιτούμενο περιθώριο ελιγμών, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές και/ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
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Τροπολογία 286
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
ορίζεται στο άρθρο 8, η Αρμόδια Αρχή 
χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία, η οποία 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες 
για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
εξαιρετικά χαμηλών μέσων θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
τιμών στατιστικώς επερχομένης κάθε 
είκοσι έτη· και

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για 
αέριο τριάντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μελλοντικός κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στην απαίτηση για τη διεξαγωγή, από τα 
κράτη μέλη, προσεκτικής εκτίμησης επικινδυνότητας και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία. Η προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε 
επιτέλους να ανοίξει το δρόμο για τη διερεύνηση μιας ρυθμιστικότερης προσέγγισης, που θα 
βασίζεται σε δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια του εφοδιασμού, υπό τον όρο ότι 
αυτά βασίζονται σε μια ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων, οδηγούν σε αναλογικά μέτρα, εφικτά 
από τεχνική και οικονομική άποψη, και διατηρούν το απαιτούμενο περιθώριο ελιγμών, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές και/ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες.



AM\801978EL.doc 63/99 PE438.231v01-00

EL

Τροπολογία 287
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
ορίζεται στο άρθρο 8, η Αρμόδια Αρχή 
χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία, η οποία 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες 
για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
εξαιρετικά χαμηλών μέσων θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
τιμών στατιστικώς επερχομένης κάθε 
είκοσι έτη· και

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για 
αέριο τριάντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκέστερη κρίση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένη 
οικονομική εκτίμηση κόστους και ωφέλειας για την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
περίοδος αναφοράς μια πιο σύντομη περίοδος, τριάντα ημερών, για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του 
αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 περίπου χρόνια 
από την κατασκευή της μεγάλης υποδομής για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, η μοναδική 
σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 ημέρες.
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Τροπολογία 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης 
επικινδυνότητας και επιπτώσεων που 
ορίζεται στο άρθρο 8, η Αρμόδια Αρχή 
χρησιμοποιεί κοινή μεθοδολογία, η οποία 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους δείκτες 
για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
εξαιρετικά χαμηλών μέσων θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
τιμών στατιστικώς επερχομένης κάθε 
είκοσι έτη· και

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για 
αέριο τριάντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκέστερη κρίση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένη 
οικονομική εκτίμηση κόστους και ωφέλειας για την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
περίοδος αναφοράς μια πιο σύντομη περίοδος, τριάντα ημερών, για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του 
αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 περίπου χρόνια 
από την κατασκευή της μεγάλης υποδομής για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, η μοναδική 
σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 ημέρες.
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Τροπολογία 289
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο τριάντα ημερών κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων εφοδιασμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό καθήκον 
των επιχειρήσεων εφοδιασμού. Η περίοδος που πρέπει να καλύψει ο κανόνας εφοδιασμού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το απολύτως απαιτούμενο, ώστε να αποφευχθούν οι δυσανάλογες δαπάνες 
και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 χρόνια η μοναδική σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 
ημέρες. Μια περίοδος τριάντα ημερών φαίνεται αρκετή για να αποκατασταθούν οι προμήθειες 
σε αέριο ή να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα, όπως προμήθειες μέσω αντίστροφων ροών.

Τροπολογία 290
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για 
να εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 

1. Τα κράτη μέλη ή οι υπεύθυνες 
επιχειρήσεις αερίου λαμβάνουν μέτρα για 
να εξασφαλίσουν την παροχή αερίου στους 
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μέλους σε περίπτωση: προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σύμφωνα με την προσέγγιση 
πολλών φάσεων από τη βάση προς την κορυφή (1. βιομηχανία, 2. κράτη μέλη, 3. περιφερειακοί 
φορείς συνεργασίας, 4. ως έσχατη λύση, όταν το επιβάλλει έκτακτη ανάγκη, η ΕΕ). Σε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, εκείνες που τελικά αναλαμβάνουν δράση είναι οι 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, δεδομένου ότι έχουν την μεταφορική ικανότητα, τις ποσότητες 
αερίου και τα στοιχεία σχετικά με τις καταναλωθείσες ποσότητες. Η εν λόγω προσέγγιση είναι 
περισσότερο αποτελεσματική, λιγότερο γραφειοκρατική και διασφαλίζει συμμόρφωση με την 
αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 291
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

1. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες του κράτους 
μέλους σε περίπτωση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση των κανόνων εφοδιασμού είναι καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 
αρμόδιων αρχών. Δεδομένου ότι οι πρόσθετες δαπάνες για τους κανόνες εφοδιασμού 
αναμένεται να αυξήσουν το κόστος εις βάρος του καταναλωτή, η περίοδος που θα καλύπτεται 
από τον κανόνα εφοδιασμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το αναγκαίο, ώστε να αποφευχθεί η 
αύξηση των τιμών αερίου. 
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Τροπολογία 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) εξαιρετικά χαμηλών μέσων 
θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια 
επταήμερης περιόδου τιμών στατιστικώς 
επερχομένης κάθε είκοσι έτη· 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκέστερη κρίση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένη 
οικονομική εκτίμηση κόστους και ωφέλειας για την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
περίοδος αναφοράς μια πιο σύντομη περίοδος, τριάντα ημερών, για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του 
αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 περίπου χρόνια 
από την κατασκευή της μεγάλης υποδομής για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, η μοναδική 
σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 ημέρες.

Τροπολογία 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
ακραίων τιμών στατιστικώς επερχομένης 
κάθε είκοσι έτη· και

α) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
εξαιρετικά χαμηλών μέσων θερμοκρασιών 
κατά τη διάρκεια επταήμερης περιόδου 
τιμών στατιστικώς επερχομένης κάθε 
είκοσι έτη· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκέστερη κρίση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένη 
οικονομική εκτίμηση κόστους και ωφέλειας για την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
περίοδος αναφοράς μια πιο σύντομη περίοδος, τριάντα ημερών, για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του 
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αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 περίπου χρόνια 
από την κατασκευή της μεγάλης υποδομής για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, η μοναδική 
σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 ημέρες.

Τροπολογία 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο τριάντα ημερών κατά τη 
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, 
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκέστερη κρίση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένη 
οικονομική εκτίμηση κόστους και ωφέλειας για την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
περίοδος αναφοράς μια πιο σύντομη περίοδος, τριάντα ημερών, για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του 
αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 περίπου χρόνια 
από την κατασκευή της μεγάλης υποδομής για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, η μοναδική 
σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 ημέρες.

Τροπολογία 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
για αέριο εξήντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

β) προμηθειών για το ενδεχόμενο 
περιόδων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για 
αέριο τριάντα ημερών κατά τη διάρκεια 
των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκέστερη κρίση κράτησε περίπου δύο εβδομάδες. Καθώς δεν υπάρχει τεκμηριωμένη 
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οικονομική εκτίμηση κόστους και ωφέλειας για την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
περίοδος αναφοράς μια πιο σύντομη περίοδος, τριάντα ημερών, για να αποφευχθούν οι 
δυσανάλογες δαπάνες για τους καταναλωτές και η υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του 
αερίου ως καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Τα τελευταία 40 περίπου χρόνια 
από την κατασκευή της μεγάλης υποδομής για τη μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, η μοναδική 
σοβαρή διακοπή εφοδιασμού διήρκεσε 13 ημέρες.

Τροπολογία 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο. 

2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως 
ορίζεται αυτή στο άρθρο 9, παράγραφος 
2, η Αρμόδια Αρχή, σε συνεργασία με τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, λαμβάνει 
επίσης μέτρα για να εξασφαλίσει την 
παροχή αερίου κατά προτεραιότητα στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
τριάντα ημερών Η παροχή στους 
προστατευμένους πελάτες διατηρείται
καθ’ όσο είναι απαραίτητο

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο άρθρο 7, παράγραφος 2 επιβάλλει στην Αρμόδια Αρχή να εξασφαλίζει την 
παροχή αερίου στους προστατευμένους πελάτες για την περίοδο των εξήντα ημερών της 
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς 
επερχομένων κάθε είκοσι έτη, ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτού του είδους η 
διάταξη θα δημιουργήσει ενδεχομένως μια υποχρέωση που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ή 
δαπανηρό να υλοποιηθεί από τις επιχειρήσεις, ιδίως εάν η κατηγορία των προστατευόμενων 
πελατών δεν περιορίζεται στους οικιακούς πελάτες. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει ενδεχομένως σε 
υψηλές τιμές αερίου για τους τελικούς πελάτες.
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Τροπολογία 297
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο. 

2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως 
ορίζεται αυτή στο άρθρο 9, παράγραφος 
2, η Αρμόδια Αρχή θα συνεργαστεί με 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου κατά 
προτεραιότητα στους προστατευμένους 
πελάτες· Η παροχή στους 
προστατευμένους πελάτες διατηρείται
καθ’ όσο είναι δυνατό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7, παράγραφος 2 επιβάλλει στην Αρμόδια Αρχή να εξασφαλίζει την παροχή αερίου 
στους προστατευμένους πελάτες για την περίοδο των εξήντα ημερών της εξαιρετικά υψηλής 
ζήτησης κατά τη διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων, στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι 
έτη, ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτού του είδους η διάταξη θα δημιουργήσει 
ενδεχομένως μια υποχρέωση που θα είναι εξαιρετικά δύσκολο ή δαπανηρό να υλοποιηθεί από 
τις επιχειρήσεις, ιδίως εάν η κατηγορία των προστατευόμενων πελατών δεν περιορίζεται στους 
οικιακούς πελάτες. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει ενδεχομένως σε υψηλές τιμές αερίου για τους 
τελικούς πελάτες.

Τροπολογία 298
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 

2. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τις 
επιχειρήσεις εφοδιασμού να εξασφαλίζουν
την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
τριάντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 2. Οι επιχειρήσεις 
εφοδιασμού σε συνεργασία με την
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είναι απαραίτητο. αρμόδια αρχή προσπαθούν να 
διατηρήσουν την παροχή στους 
προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο είναι 
δυνατό με κριτήριο τη βασιζόμενη στην 
αγορά ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση με τους κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού είναι καθήκον των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 299
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να 
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Η αρμόδια αρχή
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο. 

2. Τα κράτη μέλη ή οι επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου λαμβάνουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες για περίοδο 
εξήντα ημερών επίσης σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2. Το κράτος μέλος
προσπαθεί να διατηρήσει την παροχή 
στους προστατευμένους πελάτες καθ’ όσο 
είναι απαραίτητο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα σύμφωνα με την προσέγγιση 
πολλών φάσεων από τη βάση προς την κορυφή (1. Βιομηχανία, 2. Κράτη μέλη, 3. Φορείς 
περιφερειακής συνεργασίας, 4. Ως έσχατη λύση, λόγω έκτακτης ανάγκης, η ΕΕ). Σε περίπτωση 
διαταραχής του εφοδιασμού, εκείνες που τελικά αναλαμβάνουν δράση είναι οι επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου, δεδομένου ότι έχουν την μεταφορική ικανότητα, τις ποσότητες αερίου και τα 
στοιχεία σχετικά με τις καταναλωθείσες ποσότητες. Η εν λόγω προσέγγιση είναι περισσότερο 
αποτελεσματική, λιγότερο γραφειοκρατική και διασφαλίζει συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας.



PE438.231v01-00 72/99 AM\801978EL.doc

EL

Τροπολογία 300
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου για την 
τήρηση του προτύπου εφοδιασμού όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, 
πρέπει να μην επιβάλλουν διακρίσεις και 
επίσης να μην επιβάλλουν υπέρμετρα 
βάρη στους νεοεισερχόμενους στην αγορά 
και στις μικρές επιχειρήσεις. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει 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 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου για την 
τήρηση του προτύπου εφοδιασμού όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, 
πρέπει να μην επιβάλλουν διακρίσεις και 
επίσης να μην επιβάλλουν υπέρμετρα 
βάρη στους νεοεισερχόμενους στην αγορά 
και στις μικρές επιχειρήσεις. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 302
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου για την 
τήρηση του προτύπου εφοδιασμού όπως 
ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2, 
πρέπει να μην επιβάλλουν διακρίσεις και 
επίσης να μην επιβάλλουν υπέρμετρα 
βάρη στους νεοεισερχόμενους στην αγορά 
και στις μικρές επιχειρήσεις. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

4. Οι Αρμόδιες Αρχές θα έχουν την 
ευχέρεια να υπολογίζουν αυτούς τους 
δείκτες σε περιφερειακό ή σε ενωσιακό
επίπεδο και δεν θα υποχρεούνται να 
υπολογίζουν αυτούς τους δείκτες μόνο 
εντός του εδάφους της χώρας τους.

Or. en
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Τροπολογία 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

4. Οι Αρμόδιες Αρχές θα έχουν την 
ευχέρεια να υπολογίζουν αυτούς τους 
δείκτες σε περιφερειακό ή ενωσιακό
επίπεδο και δεν θα υποχρεούνται να 
υπολογίζουν αυτούς τους δείκτες μόνο 
εντός του εδάφους της χώρας τους.

Or. en

Τροπολογία 305
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

4. Οι Αρμόδιες Αρχές θα έχουν την 
ευχέρεια να υπολογίζουν αυτούς τους 
δείκτες σε περιφερειακό ή ενωσιακό
επίπεδο και δεν θα υποχρεούνται να 
υπολογίζουν αυτούς τους δείκτες μόνο 
εντός του εδάφους της χώρας τους.

Or. en

Τροπολογία 306
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 4. Οι Αρμόδιες Αρχές θα έχουν την 
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επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

ευχέρεια να υπολογίζουν αυτούς τους 
δείκτες σε περιφερειακό ή σε ενωσιακό 
επίπεδο και δεν θα υποχρεούνται να 
υπολογίζουν αυτούς τους δείκτες μόνο 
εντός του εδάφους της χώρας τους.

Or. en

Τροπολογία 307
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο 
και δεν απαιτεί αυτά τα πρότυπα να 
πληρούνται μόνο με βάση την υποδομή 
που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας τους.

Or. en

Τροπολογία 308
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

4. Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε εθνικό, 
περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και δεν 
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται 
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται 
στο έδαφος της χώρας τους.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να αξιολογεί και να εκπονεί πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού όχι 
μόνο σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο Ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο, εξαιτίας των 
διαφορετικών γεωπολιτικών χαρακτηριστικών και της διαφοροποίησης της αγοράς φυσικού 
αερίου σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 309
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες θεσπίζονται με 
την επιφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς αερίου και σε τιμή 
που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος.

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες θεσπίζονται με 
την επιφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς αερίου, χωρίς να 
μειώνεται η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών και σε 
τιμή που να αντικατοπτρίζει την ορθή
αγοραία αξία του προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 310
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες θεσπίζονται με 
την επιφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς αερίου και σε τιμή 
που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος.

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι 
όροι για την παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες θεσπίζονται με 
την επιφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς αερίου και σε τιμή 
που ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του 
προϊόντος. Εντούτοις, σε συνθήκες 
κρίσης, τα κράτη μέλη δύνανται να 
λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν τις 
υπέρμετρες αυξήσεις των τιμών του 
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φυσικού αερίου για τους 
προστατευμένους πελάτες.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 153, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την 
προστασία του καταναλωτή.

Τροπολογία 311
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι καταναλωτές που δεν ωφελούνται 
από τον κανόνα για τον εφοδιασμό του 
παρόντος άρθρου στο πλαίσιο της 
ελευθερωμένης αγοράς, θα 
αποζημιώνονται καταλλήλως για 
οποιεσδήποτε απώλειες υφίστανται 
εξαιτίας διαταραχών εφοδιασμού με 
αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του κανονισμού, οι καταναλωτές μεγάλης κλίμακας δεν συμπεριλαμβάνονται στους 
προστατευμένους καταναλωτές και συνεπώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρίσκονται 
μεταξύ των πρώτων που θα δουν την παροχή αερίου τους να διακόπτεται. Πρέπει λοιπόν να 
ληφθεί μέριμνα για την κατάλληλη αποζημίωση των όποιων ζημιών υποστούν στο πλαίσιο της 
ελευθερωμένης αγοράς.

Τροπολογία 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 1. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
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μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος 
της ως εξής:

μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου η οποία 
θα αποτελέσει τη βάση για:

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7· 

α) την κατάρτιση του προφίλ κινδύνου 
του κράτους μέλους της, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις σχετικές εθνικές και 
περιφερειακές περιστάσεις·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) την κατάρτιση του σχεδίου 
προληπτικής δράσης του κράτους μέλους 
της·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης του κράτους μέλους της·

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου θα περιλαμβάνει την εξέταση 
διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής 
διαταραχής της προσφοράς και/ή της 
ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων 
υποδομών μεταφοράς, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών ΥΦΑ, 
και διαταραχής του εφοδιασμού από 
παραγωγούς τρίτων χωρών· Λαμβάνονται 
υπόψη η αλληλεπίδραση και ο 
συσχετισμός κινδύνων με άλλα κράτη 
μέλη.
Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου βασίζεται, μεταξύ άλλων, 
στους δείκτες που ορίζονται στα άρθρα 6, 
παράγραφος 1 και 7, παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου λαμβάνει 
υπόψη το από τεχνική άποψη εφικτό και 
την οικονομική εκτίμηση κόστους-
οφέλους για την αγορά. Αυτά θα πρέπει, 
ιδίως, να ισχύουν πριν από οιαδήποτε 
πιθανή διεύρυνση σε εθνικό επίπεδο του 
καταλόγου των προστατευμένων 
καταναλωτών πέραν των οικιακών 
πελατών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος 
της ως εξής:

1. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου η οποία 
θα αποτελέσει τη βάση για:

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7· 

α) την κατάρτιση του προφίλ κινδύνου 
του κράτους μέλους της, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις σχετικές εθνικές και 
περιφερειακές περιστάσεις·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) την κατάρτιση του σχεδίου 
προληπτικής δράσης του κράτους μέλους
της·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης του κράτους μέλους της·

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. αντικτύπου θα περιλαμβάνει την εξέταση 
διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής 
διαταραχής της προσφοράς και/ή της 
ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων 
υποδομών μεταφοράς, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών ΥΦΑ, 
και διαταραχής του εφοδιασμού από 
παραγωγούς τρίτων χωρών. Λαμβάνονται 
υπόψη η αλληλεπίδραση και ο 
συσχετισμός κινδύνων με άλλα κράτη 
μέλη.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου βασίζεται, μεταξύ άλλων, 
στους δείκτες που ορίζονται στα άρθρα 6, 
παράγραφος 1 και 7, παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου λαμβάνει 
υπόψη το από τεχνική άποψη εφικτό και 
την οικονομική εκτίμηση κόστους-
οφέλους για την αγορά. Αυτά θα πρέπει, 
ιδίως, να ισχύουν πριν από οιαδήποτε 
πιθανή διεύρυνση σε εθνικό επίπεδο του 
καταλόγου των προστατευμένων 
καταναλωτών πέραν των οικιακών 
πελατών.

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.

Τροπολογία 314
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 1. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
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μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος 
της ως εξής:

μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου η οποία 
θα αποτελέσει τη βάση για:

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7· 

α) την κατάρτιση του προφίλ κινδύνου 
του κράτους μέλους της, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις σχετικές εθνικές και 
περιφερειακές περιστάσεις,

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) την κατάρτιση του σχεδίου 
προληπτικής δράσης του κράτους μέλους 
της,

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης του κράτους μέλους της.

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου θα περιλαμβάνει την εξέταση 
διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής 
διαταραχής της προσφοράς και/ή της 
ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων 
υποδομών μεταφοράς, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών ΥΦΑ, 
και διαταραχής του εφοδιασμού από 
παραγωγούς τρίτων χωρών. Λαμβάνονται 
υπόψη η αλληλεπίδραση και ο 
συσχετισμός κινδύνων με άλλα κράτη μέλη.
Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου βασίζεται, μεταξύ άλλων, 
στους δείκτες που ορίζονται στα άρθρα 6, 
παράγραφος 1 και 7, παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου λαμβάνει 
υπόψη το από τεχνική άποψη εφικτό και 
την οικονομική εκτίμηση κόστους-
οφέλους για την αγορά. Αυτά θα πρέπει, 
ιδίως, να ισχύουν πριν από οιαδήποτε 
πιθανή διεύρυνση σε εθνικό επίπεδο του 
καταλόγου των προστατευμένων 
καταναλωτών πέραν των οικιακών 
πελατών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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 315
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος 
της ως εξής:

1. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου η οποία 
θα αποτελέσει τη βάση για:

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7· 

α) την κατάρτιση του προφίλ κινδύνου 
του κράτους μέλους της, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις σχετικές εθνικές και 
περιφερειακές περιστάσεις,

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) την κατάρτιση του σχεδίου 
προληπτικής δράσης του κράτους μέλους 
της,

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) την κατάρτιση του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης του κράτους μέλους της. 

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. αντικτύπου θα περιλαμβάνει την εξέταση 
διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής 
διαταραχής της προσφοράς και/ή της 
ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων 
υποδομών μεταφοράς, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών ΥΦΑ, 
και διαταραχής του εφοδιασμού από 
παραγωγούς τρίτων χωρών· 
Λαμβάνονται υπόψη η αλληλεπίδραση και 
ο συσχετισμός κινδύνων με άλλα κράτη 
μέλη.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου βασίζεται, μεταξύ άλλων, 
στους δείκτες που ορίζονται στα άρθρα 6, 
παράγραφος 1 και 7, παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού. Η εκτίμηση 
επικινδυνότητας και αντικτύπου λαμβάνει 
υπόψη το από τεχνική άποψη εφικτό και 
την οικονομική εκτίμηση κόστους-
οφέλους για την αγορά. Αυτά θα πρέπει, 
ιδίως, να ισχύουν πριν από οιαδήποτε 
πιθανή διεύρυνση σε εθνικό επίπεδο του 
καταλόγου των προστατευμένων 
καταναλωτών πέραν των οικιακών 
πελατών.

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 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 1. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
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μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος 
της ως εξής:

μετά την έναρξη ισχύος] η Επιτροπή και 
κάθε Αρμόδια Αρχή προβαίνoυν σε πλήρη 
εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ 
και στο κράτος μέλος αντίστοιχα ως εξής: 

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7· 

α) χρησιμοποιώντας τον δείκτη των 
άρθρων 6 και 7·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια 
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια 
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. 

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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. Παρόμοια σχέδια θα πρέπει να καταρτιστούν και σε 
εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 317
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος της 

1. Έως τις [30 Σεπτεμβρίου 2010· 6 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] κάθε Αρμόδια 
Αρχή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση των 
κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος της 
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ως εξής: και των επιπτώσεων από τα μέτρα που 
προτείνονται μέσω της εκπόνησης 
εκτίμησης επικινδυνότητας και 
αντικτύπου ως εξής:

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7· 

α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των 
άρθρων 6 και 7·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις·

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις και 
τους αντίκτυπους·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια 
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

γ) εξετάζοντας διάφορα σενάρια 
εξαιρετικά υψηλής διαταραχής της 
προσφοράς και της ζήτησης, όπως η 
αστοχία κύριων υποδομών μεταφοράς, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, τερματικών 
σταθμών ΥΦΑ, και διαταραχής του 
εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων 
χωρών·

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη. 

δ) εντοπίζοντας την αλληλεπίδραση και το 
συσχετισμό κινδύνων με άλλα κράτη μέλη.

δα) λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικώς 
εφικτό και μία οικονομική αποτίμηση 
όλων των μορφών κόστους και οφέλους 
που έχουν για την αγορά τα προτεινόμενα 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το να επιβάλλει βαριές υποχρεώσεις ως προς τις υποδομές στα κράτη μέλη, ο προτεινόμενος 
κανονισμός θα δημιουργήσει ενδεχομένως διογκωμένες επενδυτικές ανάγκες για νέες 
ικανότητες και για αντιστροφή ροής που με τη σειρά τους οδηγούν σε σημαντικές δαπάνες που 
θα έχουν συνέπειες στις τιμές του φυσικού αερίου για τους τελικούς καταναλωτές. Είναι ανάγκη 
να αξιολογηθούν με προσοχή τα νέα μέτρα που προτείνονται ώστε να αποφευχθούν νέες 
δυνατότητες που θα μείνουν αχρησιμοποίητες, να μην προκύψουν μη ανακτήσιμες δαπάνες και 
να μην υπάρξουν αυξήσεις των τιμών για τους τελικούς καταναλωτές. 
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Τροπολογία 318
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις· 

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
φυσικού αερίου για την τηλεθέρμανση 
κατοικιών και για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
συμπεριλαμβανομένης επίσης της 
λειτουργίας των βιομηχανικών τομέων 
που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις 
διακυμάνσεις παροχής· 

Or. hu

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας, πρέπει να συνεκτιμηθούν όλοι οι τομείς παραγωγής που 
είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι στις διακυμάνσεις παροχής αερίου. Η εκτίμηση δεν πρέπει να 
παραβλέψει τον καίριο ρόλο της παροχής αερίου στα συστήματα τηλεθέρμανσης και 
ηλεκτροπαραγωγής.

Τροπολογία 319
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις· 

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης 
για τον ασφαλή εφοδιασμό των 
προστατευομένων πελατών.·

Or. en
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Τροπολογία 320
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις· 

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αερίου 
για τον εφοδιασμό των προστατευομένων 
πελατών με ηλεκτρική ενέργεια και 
τηλεθέρμανση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το αέριο χρησιμοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη ως το κύριο καύσιμο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανση, ο εφοδιασμός των προστατευομένων πελατών 
με ηλεκτρική ενέργεια και τηλεθέρμανση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση 
των κινδύνων.

Τροπολογία 321
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις· 

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αερίου 
για τον εφοδιασμό των προστατευομένων 
πελατών με ηλεκτρική ενέργεια και 
τηλεθέρμανση·

Or. en
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Τροπολογία 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις· 

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων του ενεργειακού 
μείγματος, των προτύπων κατανάλωσης, 
των τρόπων σύνδεσης με την εσωτερική 
αγορά και των ζητημάτων ασφαλείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις και συνθήκες που πρέπει να συνεκτιμηθούν πρέπει να εξηγούνται.

Τροπολογία 323
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προσδιορίζοντας όλες τις σχετικές 
εξελίξεις σε εθνικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 324
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατά την αξιολόγηση κινδύνου, τα 
κράτη μέλη δύνανται, βάσει 
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τεχνικοοικονομικής ανάλυσης, να 
καθορίσουν υποχρεώσεις εφοδιασμού 
πελατών που είναι συνδεδεμένοι με το 
σύστημα διανομής αερίου πέραν των 
προστατευμένων πελατών, όπως τα 
σχολεία και τα νοσοκομεία, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν 
επηρεάζουν την ικανότητα εφοδιασμού 
των προστατευμένων πελατών σε 
περίπτωση κρίσης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 7.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε 
επίπεδο Ένωσης ή περιφέρειας, ο 
εφοδιασμός με αέριο των πρόσθετων 
αυτών πελατών θα αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με τις τροπολογίες στο άρθρο 2 και 
στο άρθρο 8. Η έννοια των προστατευμένων πελατών συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις 
όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Εάν ένα κράτος μέλος έχει την 
ικανότητα να λάβει περαιτέρω μέτρα για άλλους πελάτες, τούτο θα πρέπει να επιτρέπεται (βλέπε 
τροπολογίες στα άρθρα 2 και 5), υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες υποχρεώσεις αποτελούν 
αποκλειστική ευθύνη του εν λόγω κράτους μέλους.

Τροπολογία 325
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατόπιν σύστασης της Επιτροπής 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 ή εάν υφίσταται η 
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να 
πληρούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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 326
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατόπιν σύστασης της Επιτροπής 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 ή εάν υφίσταται η 
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να 
πληρούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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.
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Τροπολογία 327
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατόπιν σύστασης της Επιτροπής 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 ή εάν υφίσταται η 
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να 
πληρούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

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 328
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Κατόπιν σύστασης της Επιτροπής 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 ή εάν υφίσταται η 
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, οι υποχρεώσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να 
πληρούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en
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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 329
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας. 

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών, 
συμπεριλαμβανομένων των μονάδων 
παραγωγής ενέργειας, τα κράτη μέλη και 
η ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή και 
παρέχουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την εκτίμηση
επικινδυνότητας και αντικτύπου. Αυτού 
του είδους η παροχή πληροφοριών 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
εμπιστευτικότητας για εμπορικά 
ευαίσθητα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, ο μελλοντικός κανονισμός 
οφείλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην απαίτηση εκ μέρους των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία.
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Τροπολογία 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας. 

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωπολιτικών διακυβευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 331
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας. 

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
μονάδες παραγωγής ενέργειας από αέριο, 
οι σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας. 

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
μονάδες παραγωγής ενέργειας από αέριο, 
οι σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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.
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Τροπολογία 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας. 

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου.

Or. en

Τροπολογία 334
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
αξιολόγηση επικινδυνότητας. 

2. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου, οι 
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των οικιακών πελατών και 
των βιομηχανικών πελατών και η 
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για 
άλλη από την αρμόδια αρχή, 
συνεργάζονται και παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για την 
εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, ο μελλοντικός κανονισμός 
οφείλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην απαίτηση εκ μέρους των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία.

Τροπολογία 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
έτη πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 
αντίστοιχου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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 336
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
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τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. έτη πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 
αντίστοιχου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, ο μελλοντικός κανονισμός 
οφείλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην απαίτηση εκ μέρους των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία.

Τροπολογία 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
έτη πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 
αντίστοιχου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, ο μελλοντικός κανονισμός 
οφείλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην απαίτηση εκ μέρους των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία.

Τροπολογία 338
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
έτη πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 
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τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους. αντίστοιχου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Κατά συνέπεια κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση επικινδυνότητας και 
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 339
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
έτη πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 
αντίστοιχου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, ο μελλοντικός κανονισμός 
οφείλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην απαίτηση εκ μέρους των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία.



AM\801978EL.doc 99/99 PE438.231v01-00

EL

Τροπολογία 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από 
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας και 
αντικτύπου επαναλαμβάνεται κάθε δύο 
έτη πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του 
αντίστοιχου έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να καθορίζει υποχρεωτικά πρότυπα της ΕΕ σε αυτό το στάδιο, ο μελλοντικός κανονισμός 
οφείλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην απαίτηση εκ μέρους των κρατών μελών για τη 
διεξαγωγή προσεκτικής αξιολόγησης κινδύνου και επιπτώσεων και για την ανάλυση της 
κατάστασης με βάση μια ορθή κοινή μεθοδολογία.


