
AM\802059EL.doc PE438.242v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2009/0108(COD)

20.1.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
341 - 500

Σχέδιο έκθεσης
Alejo Vidal-Quadras
(PE430.654v01-00)

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με 
αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ

Πρόταση κανονισμού
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))



PE438.242v01-00 2/114 AM\802059EL.doc

EL

AM_Com_LegReport



AM\802059EL.doc 3/114 PE438.242v01-00

EL

Τροπολογία 341
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: 1. Το εθνικό και το ενωσιακό Σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης, αντιστοίχως:

Or. en

Τροπολογία 342
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες 
των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 
βιομηχανικών πελατών, και τη διάδρασή 
τους με την αρμόδια αρχή και, κατά 
περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή· 

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες 
των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 
βιομηχανικών πελατών, λαμβάνοντας 
υπόψη το διαφορετικό βαθμό στον οποίο 
θίγονται σε περίπτωση διαταραχών του 
εφοδιασμού με αέριο και κατόπιν 
διεξαγωγής διαφανούς ανάλυσης 
κόστους-ωφελείας, και ρυθμίζει τη 
διάδρασή τους με την αρμόδια αρχή και, 
κατά περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι βιομηχανικοί πελάτες εξαρτώνται σε ιδιαιτέρως μεγάλο βαθμό από τον αδιάλειπτο 
εφοδιασμό με αέριο. Δεδομένου ότι σε πολλούς τομείς της παραγωγής βασικών πρώτων υλών 
(π.χ. ύαλος, βασικές χημικές ουσίες) δεν είναι εύκολη η βραχυπρόθεσμη μετάβαση από το ένα 
καύσιμο στο άλλο με τη χρήση εγκαταστάσεων καύσης δύο καυσίμων, οι εν λόγω καταναλωτές 
δεν μπορούν ή μπορούν σε περιορισμένο μόνο βαθμό να αντιδράσουν σε διακοπές του 
εφοδιασμού και σε ορισμένες περιπτώσεις με υψηλό κόστος. Για το λόγο αυτό, όταν 
καθορίζονται τα μέτρα που αφορούν την πλευρά της ζήτησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα των βιομηχανικών πελατών.
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Τροπολογία 343
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες
των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και 
των βιομηχανικών πελατών, και τη 
διάδρασή τους με την αρμόδια αρχή και, 
κατά περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή· 

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες 
όλων των φορέων της αγοράς, και τη 
διάδρασή τους με την αρμόδια αρχή και, 
κατά περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή·

Or. en

Τροπολογία 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες 
των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και 
των βιομηχανικών πελατών, και τη 
διάδρασή τους με την αρμόδια αρχή και, 
κατά περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή· 

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες 
όλων των φορέων της αγοράς, και τη 
διάδρασή τους με την αρμόδια αρχή και, 
κατά περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία 2004 για την εξασφάλιση τoυ 
εφοδιασμού (I: εταιρείες· II: κράτη μέλη· III: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον σαφώς 
και πρέπει να επισημανθεί εκ νέου. Σε μια φάση εκτάκτου ανάγκης, όταν οι μηχανισμοί της 
αγοράς δεν είναι ικανοί από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κρίση, πρέπει να εμπλακούν τα 
κράτη μέλη. Οι μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα 
με αυτούς που δεν βασίζονται στην αγορά. Το κόστος των μέτρων που δεν αφορούν την αγορά 
πρέπει να υπολογιστεί με σταθερό τρόπο, ενώ πρέπει να περιγραφούν οι μηχανισμοί που 
εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες.



AM\802059EL.doc 5/114 PE438.242v01-00

EL

Τροπολογία 345
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ορίζει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής·

(3) Προτείνει ορισμό για τους ρόλους και 
τις αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής. 
ωστόσο, τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να 
εποπτεύουν την ασφάλεια του 
εφοδιασμού τους και θα έχουν το 
δικαίωμα να επιλέγουν ρυθμίσεις και 
μέσα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια 
του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 346
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ορίζει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής·

(3) Ορίζει τους ρόλους και τις 
αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής και 
των άλλων αρχών στις οποίες ανατίθενται 
τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 
σημείο (2) της δευτέρας παραγράφου του 
άρθρου 2·

Or. en

Τροπολογία 347
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Θεσπίζει λεπτομερείς διαδικασίες που (4) Θεσπίζει λεπτομερείς διαδικασίες, που 



PE438.242v01-00 6/114 AM\802059EL.doc

EL

ακολουθούνται για κάθε επίπεδο κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
σχεδίων για τις ροές πληροφοριών·

συνάδουν με τα άλλα εθνικά σχέδια και
που ακολουθούνται για κάθε επίπεδο 
κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων σχεδίων για τις ροές 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 348
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ορίζει διαχειριστή κρίσης ή ομάδα 
κρίσης και καθορίζει το ρόλο τους· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημεία 6-10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων 
που στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο 
επιφυλακής και την άμβλυνση της 
κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης·

(6) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων 
που στηρίζονται στην αγορά τα οποία 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο 
επιφυλακής και την άμβλυνση, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό και για όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
της κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης·

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων 
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν 
προγραμματιστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό 

(7) Προσδιορίζει, με βάση διαφανή 
ανάλυση κόστους-ωφέλειας, τη συμβολή 
και τη σχετική αξία των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά που έχουν 
προγραμματιστεί ή πρόκειται να 
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης 
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στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·

ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό 
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους, 
τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά 
χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού μόνο ως 
ύστατη επιλογή·

(8) Περιγράφει τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία με 
άλλα κράτη μέλη για κάθε επίπεδο κρίσης·

(8) Περιγράφει τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται και τους ρόλους των 
φορέων της αγοράς σε σχέση με τη
συνεργασία με άλλα κράτη μέλη για κάθε 
επίπεδο κρίσης·
(8a) Περιγράφει τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για την έναρξη 
διαμεσολάβησης με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες·

(9) Παρουσιάζει αναλυτικά τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου στα επίπεδα επιφυλακής και 
έκτακτης ανάγκης·

(9) Παρουσιάζει αναλυτικά τις 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου στα επίπεδα επιφυλακής και 
έκτακτης ανάγκης·

(10) Περιλαμβάνει κατάλογο 
προκαθορισμένων ενεργειών για την 
εξασφάλιση διαθέσιμου αερίου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
αντιστάθμισης και των εμπορικών 
συμφωνιών μεταξύ των μερών που 
συμμετέχουν στις εν λόγω ενέργειες. Οι 
ενέργειες αυτές μπορούν να 
περιλαμβάνουν διασυνοριακές συμφωνίες 
μεταξύ των κρατών μελών ή/και 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου.

(10) Καταρτίζει, κατάλογο 
προκαθορισμένων ενεργειών, που 
καθορίζονται σε στενή συνεργασία με 
τους φορείς της αγοράς, για την 
εξασφάλιση διαθέσιμου αερίου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία 2004 για την εξασφάλιση του 
εφοδιασμού (I: εταιρείες· II: κράτη μέλη· III: Επιτροπή), δεν αντικατοπτρίζεται πλέον σαφώς 
και πρέπει να επισημανθεί εκ νέου. Σε μια φάση εκτάκτου ανάγκης, όταν οι μηχανισμοί της 
αγοράς δεν είναι ικανοί από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν την κρίση, πρέπει να εμπλακούν τα 
κράτη μέλη. Οι μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα 
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με αυτούς που δεν βασίζονται στην αγορά. Το κόστος των μέτρων που δεν αφορούν την αγορά 
πρέπει να υπολογιστεί με σταθερό τρόπο, ενώ πρέπει να περιγραφούν οι μηχανισμοί που 
εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες.

Τροπολογία 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Περιγράφει τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση 
της διαδικασίας διαμεσολάβησης με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα 
ακόλουθα:

2. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα 
ακόλουθα:

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που ενδεχομένως 
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης, ότι μπορεί να συμβεί ένα 
γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους 
εφοδιασμού·

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): συγκεκριμένες, 
σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες, που 
υποδηλώνουν επιδείνωση των συνθηκών 
εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον. Αναμένεται 
ότι η αγορά θα επιλύσει το πρόβλημα 
χωρίς παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): όταν 
εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή 
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αλλά η αγορά 
είναι ακόμα ικανή να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση χωρίς παρέμβαση της 
Αρμόδιας Αρχής·

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): 
διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση, η κλίμακα της οποίας δεν 
δικαιολογεί την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το σημείο 
(3). Αναμένεται ότι η αγορά θα επιλύσει 
το πρόβλημα χωρίς παρέμβαση της 
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Αρμόδιας Αρχής.
(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 
και είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν 
θα μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων 
πελατών μόνο με μέσα στηριζόμενα στην 
αγορά.

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): διαταραχή του εφοδιασμού ή 
εκδήλωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
και υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
οι μηχανισμοί που στηρίζονται στην 
αγορά δεν μπορούν από μόνοι τους να 
διασφαλίσουν τον εφοδιασμό των 
προστατευμένων καταναλωτών.
Απαιτείται η παρέμβαση της Αρμόδιας 
Αρχής στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης. Στη φάση αυτή μπορεί να 
υπάρχει παράλληλη λειτουργία των 
μηχανισμών που στηρίζονται στην αγορά 
με τους μηχανισμούς που δεν στηρίζονται 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε φάση πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς και να διακρίνεται σαφώς από τις άλλες, ώστε να 
αποκλείεται σύγχυση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για να αποκατασταθεί η προσέγγιση 
τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία 2004 για την εξασφάλιση του εφοδιασμού (I: 
εταιρείες· II: κράτη μέλη· III: Επιτροπή). Στις δύο πρώτες φάσεις της κρίσης, αναμένεται ότι η 
αγορά θα έχει πλήρη ικανότητα επίλυσης του προβλήματος, αλλά σε μια πραγματική 
κρίση/έκτακτη ανάγκη, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι ικανοί από μόνοι τους να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, πρέπει να εμπλακούν τα κράτη μέλη. Οι μηχανισμοί που στηρίζονται 
στην αγορά μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με αυτούς που δεν στηρίζονται στην αγορά.

Τροπολογία 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα 
ακόλουθα:

2. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα 
ακόλουθα:

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που ενδεχομένως 
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης 

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που υποδηλώνουν 
επιδείνωση των συνθηκών τροφοδοσίας 
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προειδοποίησης, ότι μπορεί να συμβεί ένα 
γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους 
εφοδιασμού·

στο εγγύς μέλλον. Αναμένεται ότι η αγορά 
θα επιλύσει το πρόβλημα χωρίς 
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): όταν 
εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή 
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αλλά η αγορά 
είναι ακόμα ικανή να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση χωρίς παρέμβαση της 
Αρμόδιας Αρχής·

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): 
διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση, η κλίμακα της οποίας δεν 
δικαιολογεί την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το σημείο 
(3). Αναμένεται ότι η αγορά θα επιλύσει 
το πρόβλημα χωρίς παρέμβαση της 
Αρμόδιας Αρχής.

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 
και είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν 
θα μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων 
πελατών μόνο με μέσα στηριζόμενα στην 
αγορά.

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): διαταραχή του εφοδιασμού ή 
εκδήλωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης 
και υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
οι μηχανισμοί που στηρίζονται στην 
αγορά δεν μπορούν από μόνοι τους να 
διασφαλίσουν τον εφοδιασμό των 
προστατευμένων καταναλωτών.
Απαιτείται η παρέμβαση της Αρμόδιας 
Αρχής στο πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης. Στη φάση αυτή μπορεί να 
υπάρχει παράλληλη λειτουργία των 
μηχανισμών που στηρίζονται στην αγορά 
με τους μηχανισμούς που δεν στηρίζονται 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε φάση πρέπει να εξηγείται λεπτομερώς και να διακρίνεται σαφώς από τις άλλες, ώστε να 
αποκλείεται σύγχυση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για να αποκατασταθεί η προσέγγιση 
τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία 2004 για την εξασφάλιση του εφοδιασμού (I: 
εταιρείες· II: κράτη μέλη· III: Επιτροπή). Στις δύο πρώτες φάσεις της κρίσης, αναμένεται ότι η 
αγορά θα έχει πλήρη ικανότητα επίλυσης του προβλήματος, αλλά σε μια πραγματική 
κρίση/έκτακτη ανάγκη, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι ικανοί από μόνοι τους να 
αντιμετωπίσουν την κρίση, πρέπει να εμπλακούν τα κράτη μέλη. Οι μηχανισμοί που στηρίζονται 
στην αγορά μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με αυτούς που δεν στηρίζονται στην αγορά.
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Τροπολογία 353
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα 
ακόλουθα:

2. Τα δύο κύρια επίπεδα κρίσης είναι τα 
ακόλουθα:

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): ): όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες, σοβαρές και 
αξιόπιστες πληροφορίες, που 
ενδεχομένως προέρχονται από μηχανισμό 
έγκαιρης προειδοποίησης, ότι μπορεί να 
συμβεί ένα γεγονός που θα επιδεινώσει 
τους όρους εφοδιασμού·
(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): όταν 
εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή 
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αλλά η αγορά 
είναι ακόμα ικανή να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση χωρίς παρέμβαση της 
Αρμόδιας Αρχής·

(1) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): όταν 
εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού 
αλλά η αγορά είναι ακόμα ικανή να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς 
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής·

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν
και είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν 
θα μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά. 

(2) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν υπάρχει διαταραχή του 
εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής και είναι υπολογίσιμος ο 
κίνδυνος ότι δεν θα μπορεί πλέον να 
τηρηθεί ο κανόνας εφοδιασμού των 
προστατευμένων πελατών μόνο με μέσα 
στηριζόμενα στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης φαίνεται περιττό, δεδομένου ότι ακόμα και στο δεύτερο 
επίπεδο η διαταραχή του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμιστεί σε επίπεδο επιχείρησης. Η 
κρατική παρέμβαση επιτρέπεται ως έσχατη λύση μόνον όταν ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο δεν 
μπορεί να διασφαλιστεί πλέον με εμπορικά μέσα που βασίζονται στην αγορά.
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Τροπολογία 354
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που ενδεχομένως 
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης, ότι μπορεί να συμβεί ένα 
γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους 
εφοδιασμού·

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που ενδεχομένως 
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης, ότι μπορεί να συμβεί ένα 
γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους 
εφοδιασμού· στον βαθμό που η αγορά 
επιλύσει το πρόβλημα δεν τίθεται θέμα 
παρέμβασης της Αρμόδιας Αρχής·

Or. en

Τροπολογία 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 
και είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν 
θα μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά. 

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη 
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά 
υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή 
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης 
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν 
ή είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν θα 
μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της 
διασυνοριακής πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη και 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης δεν θεσπίζει
κανένα μέτρο που περιορίζει 
αδικαιολόγητα τη διασυνοριακή ροή 
αερίου. 

3. Τα κράτη μέλη και η Αρμόδια Αρχή 
στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση της 
διασυνοριακής πρόσβασης σε συμβατικές 
ικανότητες στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, για τα συμβαλλόμενα μέρη, 
ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες 
αρχές δεν θεσπίζουν κανένα μέτρο που 
περιορίζει αδικαιολόγητα τη διασυνοριακή 
ροή συμβατικών ποσοτήτων αερίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε εξαιρετικά σοβαρές περιόδους έκτακτης ανάγκης, όπου 
πλήττονται διάφορα κράτη μέλη και όπου οι μηχανισμοί που στηρίζονται στην αγορά δεν 
επαρκούν από μόνοι τους για την επίλυση της κατάστασης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
πρέπει επίσης να τηρούνται και οι εμπορικές συμβάσεις.

Τροπολογία 357
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
εξασφαλίζει τη διατήρηση της 
διασυνοριακής πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη και σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης δεν θεσπίζει κανένα 
μέτρο που περιορίζει αδικαιολόγητα τη 
διασυνοριακή ροή αερίου. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη 
και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα 
κράτη μέλη δεν θεσπίζουν κανένα μέτρο 
που περιορίζει αδικαιολόγητα τη 
διασυνοριακή ροή αερίου.
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Or. en

Τροπολογία 358
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει 
επίσης να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα 
και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τον 
μετριασμό του αντίκτυπου της 
διαταραχής του εφοδιασμού σε φυσικό 
αέριο στην παροχή ηλεκτρικής ενεργείας 
και την κεντρική θέρμανση στους 
προστατευμένους καταναλωτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν το αέριο ως κύρια μορφή καυσίμου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει επίσης να προβλέπει 
τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την ελάφρυνση του αντίκτυπου της διατάραξης του 
εφοδιασμού σε φυσικό αέριο στην τροφοδοσία ηλεκτρικής ενεργείας και την κεντρική θέρμανση. 
Στόχος θα πρέπει να είναι να διασφαλιστεί ότι οι προστατευμένοι πελάτες δεν θα υποστούν 
διακοπή παροχής ενέργειας λόγω κρίσης στον τομέα του αερίου.

Τροπολογία 359
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει 
επίσης να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα 
και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τον 
μετριασμό του αντίκτυπου της 
διαταραχής του εφοδιασμού σε φυσικό 
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αέριο στην παροχή ηλεκτρικής ενεργείας 
και την κεντρική θέρμανση στους 
προστατευμένους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 360
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το 
Κέντρο Παρακολούθησης και 
Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας της 
Επιτροπής.

4. Η Αρμόδια Αρχή έχει δικαίωμα να 
κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
και το επίπεδο κρίσης. Ενημερώνει 
αμέσως την Επιτροπή και της παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες ιδίως όσον 
αφορά τις ενέργειες στις οποίες 
προτίθεται να προβεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Η Αρμόδια Αρχή
παρακολουθεί τις προκαθορισμένες 
δράσεις που περιέχονται στο σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης που έχει εκπονήσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες που μνημονεύονται στις παραγράφους 4, και 5 του άρθρου 9 πρέπει να είναι 
συνεπείς, μη περιττές και να εξηγούν τα βήματα που πρέπει να γίνουν με λογική σειρά.

Τροπολογία 361
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
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κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών καθώς και επίσημων διαβουλεύσεων και συντονισμού με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού. στο μέτρο αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η άποψη της 
ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 363
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
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κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών καθώς και επίσημων διαβουλεύσεων και συντονισμού με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων 
για την ασφάλεια του εφοδιασμού. στο μέτρο αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η άποψη της 
ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθόσον η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για 
να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά την τροφοδοσία σε φυσικό αέριο και παρέχει 
κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, εθνικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
της Επιτροπής, η Επιτροπή οφείλει να ζητεί τη γνώμη της ομάδας πριν προχωρήσει στην κήρυξη 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή λάβει οιαδήποτε μέτρα και πρέπει να δεσμεύεται από τις 
αποφάσεις της. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με 
επιπλέον μέλη από τη βιομηχανία φυσικού αερίου και τους μεγάλους βιομηχανικούς 
καταναλωτές.

Τροπολογία 366
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χαιρετίζουμε την διατήρηση της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο στο σχέδιο 
κανονισμού. Εφόσον η λειτουργία της υπερβαίνει κατά πολύ τον συμβουλευτικό ρόλο, η 
Επιτροπή όταν αποφασίζει σχετικά με την ακριβή σύνθεση της ομάδας, πρέπει να εμπλέκει 
ενεργά όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Καθόσον η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά την 
τροφοδοσία σε φυσικό αέριο και παρέχει κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ 
βιομηχανίας, εθνικών υπαλλήλων και υπαλλήλων της Επιτροπής, η Επιτροπή οφείλει να ζητεί 
τη γνώμη της ομάδας πριν προχωρήσει στην κήρυξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή λάβει 
οιαδήποτε μέτρα και πρέπει να δεσμεύεται από τις αποφάσεις της.
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Τροπολογία 367
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει 
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης που μπορεί 
να οδηγήσει σε έκκληση για βοήθεια από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, η Αρμόδια 
Αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής.

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως 
την Επιτροπή και την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο και τους παρέχει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες όταν 
κηρύσσει κρίση οποιουδήποτε επιπέδου. 
Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο Παρακολούθησης 
και Πληροφοριών Πολιτικής Προστασίας 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για 
να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά την τροφοδοσία σε φυσικό αέριο και παρέχει 
κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, εθνικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
της Επιτροπής, η Επιτροπή οφείλει να ζητεί τη γνώμη της ομάδας πριν προχωρήσει στην κήρυξη 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή λάβει οιαδήποτε μέτρα και πρέπει να δεσμεύεται από τις 
αποφάσεις της. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με 
επιπλέον μέλη από τη βιομηχανία φυσικού αερίου και τους μεγάλους βιομηχανικούς 
καταναλωτές.
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Τροπολογία 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται από 
την Αρμόδια Αρχή σχετικά με την κήρυξη 
επιπέδου έγκαιρης προειδοποίησης σε 
κράτος μέλος για γεωπολιτικούς λόγους, ή 
όταν επισημαίνεται απειλή διαταραχής 
του εφοδιασμού με φυσικό αέριο για 
γεωπολιτικούς λόγους, πιθανώς από τον 
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, η 
Ένωση, εκπροσωπούμενη από τον 
Αντιπρόεδρό της/Ύπατο εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
την ασφάλεια, προβαίνει στις κατάλληλες 
ενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο. Οι 
ενέργειες που αναλαμβάνει ο 
Αντιπρόεδρος/Ύπατος εκπρόσωπος δεν 
πρέπει να παρακωλύουν τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η ανάληψη κατάλληλης διπλωματικής δράσης έναντι των τρίτων χωρών 
παροχής ή διέλευσης αερίου στο ενωρίτερο δυνατό στάδιο, σε περίπτωση απειλής για διακοπή 
της παροχής αερίου για γεωπολιτικούς λόγους. Η δράση αυτή δεν πρέπει να παρακωλύει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 369
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η Αρμόδια Αρχή κηρύσσει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί 
τις προκαθορισμένες ενέργειες όπως 
ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη 

5. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που 
μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για 
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της, η Αρμόδια Αρχή του ενδιαφερόμενου 
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ανάγκη και ενημερώνει αμέσως την 
Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που 
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
μπορεί να συγκαλέσει την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο.

κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς 
καθυστέρηση το Κέντρο 
Παρακολούθησης και Πληροφοριών 
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που μνημονεύονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 9 πρέπει να είναι 
συνεκτικές, μη περιττές και να εξηγούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν με λογική 
σειρά.

Τροπολογία 370
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
και εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, 
να ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αδικαιολόγητη 
ή δεν είναι πλέον δικαιολογημένη.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 371
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης εάν η 
Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αδικαιολόγητη 
ή δεν είναι πλέον δικαιολογημένη.

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή, υπό τη σημερινή της διατύπωση, μπορεί να εγείρει ζητήματα ασφάλειας κατά 
τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής· τομέας ο οποίος εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Αρμόδιας Αρχής.

Τροπολογία 372
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις 
ημέρες εάν η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης πληροί τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 2.
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τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Όταν η Αρμόδια Αρχή του κράτους 
μέλους που βρίσκεται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης αποφασίζει να 
εφαρμόσει μέτρο που δεν προβλέπεται 
στα σχέδια, η Εεπιτροπή διαπιστώνει 
κατά πόσον είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Or. en

Τροπολογία 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις 
ημέρες εάν είναι δικαιολογημένη η κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και εάν δεν 
επιβαρύνονται αδικαιολόγητα εξαιτίας της 
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει για το θέμα 
αυτό τη γνώμη της Ομάδας συντονισμού 
για το φυσικό αέριο. Η Επιτροπή μπορεί, 
ειδικότερα, να ζητήσει από την Αρμόδια 
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αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Αρχή να τροποποιήσει τα μέτρα που 
επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Or. en

Αιτιολόγηση

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Τροπολογία 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε 
τέσσερις ημέρες εάν είναι δικαιολογημένη 
η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
και εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
για το θέμα αυτό τη γνώμη της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. Η 
Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να ζητήσει 
από την Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τα 
μέτρα που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση κρίσης, η μία εβδομάδα ενδέχεται να είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 375
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε 
τέσσερις ημέρες εάν είναι δικαιολογημένη 
η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
και εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
για το θέμα αυτό τη γνώμη της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. Η 
Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να ζητήσει 
από την Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τα 
μέτρα που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Or. en
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Τροπολογία 376
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια 
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η 
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
εάν δεν επιβαρύνονται αδικαιολόγητα 
εξαιτίας της οι επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να 
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν 
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου και να άρει την κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε 48 
ώρες εάν είναι δικαιολογημένη η κήρυξη 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και εάν δεν 
επιβαρύνονται αδικαιολόγητα εξαιτίας της 
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η 
Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να ζητήσει 
από την Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τα 
μέτρα που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει 
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι 
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον 
δικαιολογημένη.

Or. en

Τροπολογία 377
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα μέτρα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου που πλήττονται από τα 
μέτρα.

Or. en
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Τροπολογία 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα μέτρα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου που πλήττονται από τα 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου που επηρεάζονται από τα μέτρα που 
επιβάλλονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σύμφωνη με τη βάσει της αγοράς 
αμερόληπτη προσέγγιση στην οποία βασίζεται το σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα μέτρα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου που πλήττονται από τα 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου που επηρεάζονται από τα μέτρα που 
επιβάλλονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σύμφωνη με τη βάσει της αγοράς 
αμερόληπτη προσέγγιση στην οποία βασίζεται το σχέδιο κανονισμού.
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Τροπολογία 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα μέτρα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου που πλήττονται από τα 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου που επηρεάζονται από τα μέτρα που 
επιβάλλονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σύμφωνη με τη βάσει της αγοράς 
αμερόληπτη προσέγγιση στην οποία βασίζεται το σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα μέτρα που επιβάλλονται σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο, πρέπει να διασφαλίζουν τη 
δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου που πλήττονται από τα 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δίκαιη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου που επηρεάζονται από τα μέτρα που 
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επιβάλλονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σύμφωνη με τη βάσει της αγοράς 
αμερόληπτη προσέγγιση στην οποία βασίζεται το σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
επικαιροποιείται κάθε δύο έτη βάσει των
αποτελεσμάτων της εκτίμησης 
επικινδυνότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 8.

Or. it

Τροπολογία 383
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

1. Τα τρία κύρια επίπεδα κρίσης της 
Ένωσης είναι τα ακόλουθα: 
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(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης της 
Ένωσης (έγκαιρη προειδοποίηση της 
Ένωσης). Η Επιτροπή κηρύσσει 
κατάσταση έγκαιρης προειδοποίησης της 
Ένωσης, εφόσον ζητηθεί από 
τουλάχιστον μία αρμόδια αρχή ή εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για ανάληψη 
δράσης που αναφέρονται σε τουλάχιστον 
μία συμφωνία με βάση τον μηχανισμό 
έγκαιρης προειδοποίησης του άρθρου 3α, 
παράγραφος 2. Σε κατάσταση έγκαιρης 
προειδοποίησης της Ένωσης, η Επιτροπή 
και ο Ύπατος Εκπρόσωπος αμβλύνουν 
τους εντοπισμένους κινδύνους μέσω της 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της 
ΕΕ.
(2) Επίπεδο επιφυλακής της Ένωσης 
(επιφυλακή της Ένωσης). Η Επιτροπή 
κηρύσσει επίπεδο επιφυλακής της 
Ένωσης, εφόσον ζητηθεί από 
τουλάχιστον μία αρμόδια αρχή. Σε 
κατάσταση επιφυλακής της Ένωσης, η 
Επιτροπή αναζητεί τις δράσεις που θα 
αντιμετωπίσουν τη διαταραχή του 
εφοδιασμού ή την κατ’ εξαίρεση υψηλή 
ζήτηση με ενίσχυση σε επίπεδο Ένωσης 
του συντονισμού των μέτρων με βάση την 
αγορά που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα II.
(3) Η Επιτροπή κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές 
έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 6, ή όταν η Κοινότητα χάνει 
περισσότερο από το 10% των ημερήσιων 
εισαγωγών της αερίου από τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 
ENTSO-G. Μπορεί να κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης της Ένωσης, μετά από 
αίτηση αρμόδιας αρχής για 
συγκεκριμένες πληττόμενες γεωγραφικές 
περιοχές που περιλαμβάνουν περισσότερα 
από ένα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 384
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου 
από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή κηρύσσει ενωσιακή 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν 
περισσότερες από μια Αρμόδιες Αρχές 
έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 ή 
όταν η Ένωση χάνει περισσότερο από το 
20% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς του ENTSO-G. 
Κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη όταν μία 
αρμόδια αρχή από ενδιαφερόμενη 
περιοχή έχει κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης ή όταν η πληττόμενη 
γεωγραφική περιοχή χάνει περισσότερο 
από το 10% των ημερήσιων εισαγωγών 
της αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς του ENTSO-G.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συχνά είναι πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιούνται οι εθνικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες, 
στο μέτρο του δυνατού, καθόσον φορές στο επίπεδο αυτό συνειδητοποιούν συνήθως καλύτερα 
από την Επιτροπή τα προβλήματα και τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Κατά συνέπεια, πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα κήρυξης περιφερειακά 
περιορισμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης της Ένωσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να αυξηθεί και 
το κατώφλι κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης της Ένωσης σε επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία 385
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο, μπορεί να κηρύξει κοινοτική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 20% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες, εφόσον οι απώλειες σε 
εισαγωγές αερίου δεν μπορούν να 
αντισταθμιστούν ήδη από μηχανισμούς 
της αγοράς. Μπορεί, μετά από αίτηση 
μιας Αρμόδιας Αρχής και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, να 
κηρύξει κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ENTSO-G (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου) δεν 
μπορεί να υπολογίσει τις απώλειες σε εισαγωγές αερίου διότι, λόγω του διαχωρισμού, οι 
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς αερίου δεν έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις 
πληροφορίες. Μόνον οι πελάτες που λαμβάνουν φυσικό αέριο βάσει συμβάσεων εισαγωγής 
γνωρίζουν αυτά τα αριθμητικά στοιχεία· επιπλέον, πρέπει να διευκρινισθεί ποιος είναι αρμόδιος 
για να υπολογίσει μια απώλεια που υπερβαίνει το 10% των ημερήσιων εισαγωγών φυσικού 
αερίου της Κοινότητας. Κατά την άποψή μας, ενδεδειγμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων για το 
έργο αυτό είναι η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, δεδομένου ότι σε αυτήν 
εκπροσωπούνται όλοι οι σημαντικοί παράγοντες (εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας φυσικού 
αερίου, ENTSO-G, ACER και κυβερνητικές υπηρεσίες).
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Τροπολογία 386
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με 
την ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο και βάσει των πορισμάτων αυτών 
των διαβουλεύσεων, μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G, και εφόσον 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος ότι οι 
προστατευμένοι πελάτες δεν μπορούν 
πλέον να εφοδιάζονται μέσω μηχανισμών 
της αγοράς ή εθνικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Μπορεί στην περίπτωση αυτή 
να κηρύξει κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του φυσικού αερίου στα επιμέρους κράτη μέλη, η ανάπτυξη της υποδομής και ο βαθμός 
δικτύωσης με τα γειτονικά κράτη παρουσιάζουν τόσο σημαντικές αποκλίσεις ώστε κάθε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού πρέπει να συζητείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων πριν 
από τη λήψη μέτρων. Ο πλέον ενδεδειγμένος φορέας για το έργο αυτό είναι η ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, της οποίας ο ρόλος πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά.
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Τροπολογία 387
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση περισσότερων της μιας αρμόδιων 
αρχών ή όταν μια αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους που δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο 
φυσικού αερίου της ΕΕ και εξαρτάται 
αποκλειστικά από έναν και μόνο 
προμηθευτή φυσικού αερίου, κηρύξει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα 
με το άρθρο 9, παράγραφος 6 ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του ENTSO-G. Μπορεί να κηρύξει 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Ένωσης, 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να κηρύσσεται αν σε ένα από τα κράτη μέλη 
παρουσιάζεται διαταραχή του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Επί παραδείγματι, στη Λιθουανία η 
διαταραχή του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο δεν θα επηρεάσει ποτέ το 10% των απωλειών της 
Ένωσης.

Τροπολογία 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
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αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10%
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

το φυσικό αέριο, κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση τουλάχιστον δύο Αρμοδίων Αρχών 
στην πληττόμενη περιοχή ή όταν η Ένωση
χάνει περισσότερο από το 20% των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σε σύγκριση με τον όγκο των 
προγραμματισμένων εισαγωγών σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του ENTSO-G. Αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης όταν περισσότερες από δύο
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρόσφατη 
κρίση έδειξε ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου μπορούν να αντεπεξέλθουν εύκολα μόνες τους 
με απώλειες άνω του 10% των εισαγωγών της ΕΕ εφόσον υφίσταται η αναγκαία υποδομή. 
Κατά συνέπεια, το ποσοστό του 10% μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον σε 20%.

Τροπολογία 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10%

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
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των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

αίτηση τουλάχιστον δύο Αρμοδίων Αρχών 
στην πληττόμενη περιοχή ή όταν η Ένωση
χάνει περισσότερο από το 20% των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σε σύγκριση με τον όγκο των 
προγραμματισμένων εισαγωγών σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του ENTSO-G. Αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης όταν περισσότερες από δύο
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, εθνικές αρμόδιες αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρόσφατη 
κρίση έδειξε ότι οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου μπορούν να αντεπεξέλθουν εύκολα μόνες τους 
με απώλειες άνω του 10% των εισαγωγών της ΕΕ εφόσον υφίσταται η αναγκαία υποδομή. 
Κατά συνέπεια, το ποσοστό του 10% μπορεί να αυξηθεί τουλάχιστον σε 20%.

Τροπολογία 390
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10%
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση τουλάχιστον δύο Αρμοδίων Αρχών 
στην πληττόμενη περιοχή ή όταν η Ένωση
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υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

χάνει περισσότερο από το 20% των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σε σύγκριση με τον όγκο των 
προγραμματισμένων εισαγωγών σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του ENTSO-G. Αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης όταν περισσότερες από δύο
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο ως ομάδα εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να γνωμοδοτεί σε περίπτωση κρίσης. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στην Ένωση πρέπει να κηρύσσεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και οι συνθήκες της κήρυξης 
αυτής πρέπει να είναι αυστηρές προκειμένου να αποτραπούν περιττές κηρύξεις καταστάσεων 
κρίσεως.

Τροπολογία 391
Miloslav Ransdorf

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση τουλάχιστον δύο Αρμοδίων Αρχών 
στην πληττόμενη περιοχή ή όταν η Ένωση
χάνει περισσότερο από το 10% των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σε σύγκριση με τον όγκο των 
προγραμματισμένων εισαγωγών σύμφωνα 



AM\802059EL.doc 39/114 PE438.242v01-00

EL

ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

με τις εκτιμήσεις του ENTSO-G. Αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης όταν περισσότερες από δύο
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο ως ομάδα εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να γνωμοδοτεί σε περίπτωση κρίσης. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στην Ένωση πρέπει να κηρύσσεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και οι συνθήκες της κήρυξης 
αυτής πρέπει να είναι αυστηρές προκειμένου να αποτραπούν περιττές κηρύξεις καταστάσεων 
κρίσεως.

Τροπολογία 392
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση τουλάχιστον δύο Αρμοδίων Αρχών 
στην πληττόμενη περιοχή ή όταν η Ένωση
χάνει περισσότερο από το 10% των 
ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σε σύγκριση με τον όγκο των 
προγραμματισμένων εισαγωγών σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του ENTSO-G. Αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
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πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

ανάγκης όταν περισσότερες από δύο
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10%
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

1. 1. Η Επιτροπή κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης εφόσον 
περισσότερες της μιας Αρμόδιας Αρχής 
έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 6, ή όταν η Κοινότητα χάνει 
σημαντική ποσότητα των ημερήσιων 
εισαγωγών της αερίου από τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ENTSO-
G, που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί 
μέσω των μηχανισμών της αγοράς. 
Κηρύσσει, μετά από αίτημα της Αρμόδιας 
Αρχής, ενωσιακή κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται μόνο σε περίπτωση που οι εθνικές και οι 
βάσει της αγοράς δράσεις δεν επαρκούν για την αντιστάθμιση της διακοπής στην παροχή 
φυσικού αερίου.
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Τροπολογία 394
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
μετά από αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
όταν η Κοινότητα χάνει περισσότερο από 
το 10% των ημερήσιων εισαγωγών της 
αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G ή 
περισσότερο από 50% των ημερήσιων 
εισαγωγών αερίου σε συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Κηρύσσει κοινοτική 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν 
περισσότερες από μια Αρμόδιες Αρχές 
έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Εκτός από την απώλεια του 10% των εισαγωγών, μπορεί να υπάρξει επίσης περίπτωση 
απώλειας του συνόλου των εισαγωγών φυσικού αερίου σε κράτος μέλος, χωρίς να 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία κήρυξης κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο 
αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με την αρχή της 
αλληλεγγύης, έχει την εξουσία να κηρύττει κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλες τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό συγκεκριμένου 
κράτους μέλους με αέριο.



PE438.242v01-00 42/114 AM\802059EL.doc

EL

Τροπολογία 395
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, κηρύσσει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης της Ένωσης, όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 20%
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για 
να αξιολογήσει την κατάσταση όσον αφορά τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο και παρέχει 
κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, εθνικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 
της Επιτροπής, η Επιτροπή οφείλει να ζητεί τη γνώμη της ομάδας πριν προχωρήσει στην κήρυξη 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή λάβει οιαδήποτε μέτρα και πρέπει να δεσμεύεται από τις 
αποφάσεις της. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με 
επιπλέον μέλη από τη βιομηχανία φυσικού αερίου και τους μεγάλους βιομηχανικούς 
καταναλωτές.
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Τροπολογία 396
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή, αφού καλέσει σε 
διαβούλευση την Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο, κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
επίσης κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης όταν περισσότερες από μία 
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από την 
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για συγκεκριμένες πληττόμενες 
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή κηρύσσει κοινοτική
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

1. Η Επιτροπή κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής ή όταν η 
Κοινότητα χάνει περισσότερο από το 10% 
των ημερήσιων εισαγωγών της αερίου από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ENTSO-G. Κηρύσσει 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
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όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Μπορεί να κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

όταν περισσότερες από μια Αρμόδιες 
Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης μετά από την επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6. 
Κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
της Ένωσης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναμένεται ότι η Επιτροπή θα αναλαμβάνει δράση σε κοινοτικό επίπεδο όταν τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος πλήττεται από την διαταραχή του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Η Επιτροπή 
πρέπει ειδικότερα να παίξει τον ρόλο του πολιτικού αρωγού. Αναγνωρίζουμε ότι οι ιδιαίτερες 
δράσεις θα έχουν περιφερειακή διάσταση, λόγω της ιδιαιτερότητας της βιομηχανίας φυσικού 
αερίου, καθώς επίσης και ότι είναι πιο φυσικό να υπάρχει βοήθεια μεταξύ γειτονικών χωρών 
απ' ό,τι μεταξύ διαφορετικών περιοχών. 

Τροπολογία 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης.

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις:

- υπάρχει αξιόπιστη ένδειξη απειλής για 
διαταραχή του εφοδιασμού σε φυσικό 
αέριο, που ενδεχομένως πυροδοτείται από 
τον Μηχανισμό Έγκαιρης 
Προειδοποίησης·
- κηρύσσεται σε ένα κράτος μέλος 
επίπεδο κατάστασης έγκαιρης 
προειδοποίησης, επιφυλακής ή έκτακτης 
ανάγκης · ή
- κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στην Ένωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο πρέπει να συγκαλείται σε στάδιο προγενέστερο της 
ενδεχόμενης κρίσης προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
και να στηριχθεί αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης κρίσης. 

Τροπολογία 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. 

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει κατάσταση έκτακτης
ανάγκης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών, μέσω της 
Ομάδας Συντονισμού για το Φυσικό 
Αέριο η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτεί 
πριν από τη λήψη κάθε απόφασης. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
επίπεδο Ένωσης, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες μέσω 
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και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου για την 
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
Ασφάλειας, και του αρμοδίου για την 
ενέργεια Επιτρόπου. Η Επιτροπή συγκαλεί
ομάδα διαχείρισης κρίσης που αποτελείται 
μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της 
βιομηχανίας και των κρατών μελών τα 
οποία αφορά η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. Η Επιτροπή οργανώνει τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της 
ομάδας διαχείρισης κρίσης λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποκλειστικές αρμοδιότητες 
της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό 
αέριο. Η Επιτροπή διασφαλίζει την 
τακτική ενημέρωση της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο σχετικά 
με τις εργασίες της ομάδας διαχείρισης 
κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφάλειας, και ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπός πρέπει να εμπλέκονται σε κάθε 
φάση της εφαρμογής του κανονισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να έχει την ευθύνη της 
διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες εξ ονόματος των κρατών μελών σε 
καταστάσεις κρίσης. Ο αρμόδιος για την ενέργεια επίτροπος πρέπει ειδικότερα να συντονίζει τις 
δραστηριότητες της Ομάδας συντονισμού για φυσικό αέριο η όποια θα γνωμοδοτεί υποχρεωτικά 
σε περίπτωση καταστάσεως κρίσης.

Τροπολογία 401
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών, χωρίς να 
υπονομεύει το δικαίωμα των κρατών 
μελών να είναι υπεύθυνα για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού τους. 
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ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται 
μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της 
βιομηχανίας και των κρατών μελών τα 
οποία αφορά η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης
τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα 
των ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών 
και σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με 
το κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες, σε 
διαβούλευση με αυτές. 

Or. en

Τροπολογία 402
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με 
την ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο, συντονίζει τις ενέργειες των 
κρατών μελών. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, 
εξασφαλίζει τη συνέπεια και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών σε 
επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή, σε συνεννόηση με την ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, μπορεί 
να συγκαλέσει ομάδα διαχείρισης κρίσης 
που αποτελείται μεταξύ άλλων από 
εκπροσώπους της βιομηχανίας και των 
κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του φυσικού αερίου στα επιμέρους κράτη μέλη, η ανάπτυξη της υποδομής και ο βαθμός 



PE438.242v01-00 48/114 AM\802059EL.doc

EL

δικτύωσης με τα γειτονικά κράτη παρουσιάζουν τόσο σημαντικές αποκλίσεις ώστε κάθε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού πρέπει να συζητείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων πριν 
από τη λήψη μέτρων. Ο πλέον ενδεδειγμένος φορέας για το έργο αυτό είναι η ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, της οποίας ο ρόλος πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. 

Τροπολογία 403
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή διασφαλίζει τον 
συντονισμό των ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και διασφαλίζει τον 
συντονισμό των ενεργειών όσον αφορά 
τρίτες χώρες. Η Επιτροπή μπορεί να 
συγκαλέσει ομάδα διαχείρισης κρίσης που 
αποτελείται μεταξύ άλλων από 
εκπροσώπους της βιομηχανίας και των 
κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τα 
καταλληλότερα μέτρα με βάση τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο περιορισμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ή την ανάπτυξη υποδομής.
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Τροπολογία 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης της Ένωσης, η Επιτροπή που 
διασφαλίζει τον συντονισμό των 
ενεργειών έκτακτης ανάγκης των 
Αρμόδιων Αρχών. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών, 
εξασφαλίζει τη συνέπεια και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών σε 
επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και διασφαλίζει τον 
συντονισμό των ενεργειών όσον αφορά 
τρίτες χώρες. Η Επιτροπή μπορεί να 
συγκαλέσει ομάδα διαχείρισης κρίσης που 
αποτελείται μεταξύ άλλων από 
εκπροσώπους της βιομηχανίας και των 
κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 405
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή που διασφαλίζει τον 
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ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

συντονισμό των ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
επίπεδο της Ένωσης, και διασφαλίζει τον 
συντονισμό των ενεργειών όσον αφορά 
τρίτες χώρες. Η Επιτροπή μπορεί να 
συγκαλέσει ομάδα διαχείρισης κρίσης που 
αποτελείται μεταξύ άλλων από 
εκπροσώπους της βιομηχανίας και των 
κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών, αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
επίπεδο της Ένωσης, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
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άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 407
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών, αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
επίπεδο της Ένωσης, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Or. en
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Τροπολογία 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

3. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, η Επιτροπή συντονίζει τις 
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών, αφού 
καλέσει σε διαβούλευση την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
επίπεδο της Ένωσης, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ομάδα 
διαχείρισης κρίσης που αποτελείται μεταξύ 
άλλων από εκπροσώπους της βιομηχανίας 
και των κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία 409
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να 
γνωμοδοτεί προς την Αρμόδια Αρχή. 

Μέσα σε τρεις ημέρες από την 
κοινοποίηση του αιτήματος της 
Επιτροπής, η σχετική Αρμόδια Αρχή 
τροποποιεί τις ενέργειές της και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή ή 
εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν συμφωνεί 
με το αίτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει ή να 
αποσύρει το αίτημά της.
Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να 
μην αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια 
Αρχή συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τα 
καταλληλότερα μέτρα με βάση τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο περιορισμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ή την ανάπτυξη υποδομής.
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Τροπολογία 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να 
γνωμοδοτεί προς την Αρμόδια Αρχή.

Μέσα σε τρεις ημέρες από την 
κοινοποίηση του αιτήματος της 
Επιτροπής, η σχετική Αρμόδια Αρχή 
τροποποιεί τις ενέργειές της και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή ή 
εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν συμφωνεί 
με το αίτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει ή να 
αποσύρει το αίτημά της.
Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να 
μην αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια 
Αρχή συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες της Επιτροπής πρέπει να αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών χωρίς να επηρεάζεται η δυνατότητα των κρατών μελών να προσδιορίζουν τα 
καταλληλότερα μέτρα με βάση τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες. Πρέπει να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο περιορισμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ή την ανάπτυξη υποδομής.
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Τροπολογία 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να 
υποβάλλει συστάσεις προς την Αρμόδια 
Αρχή.

Μέσα σε τρεις ημέρες από την 
κοινοποίηση του αιτήματος της 
Επιτροπής, η σχετική Αρμόδια Αρχή 
τροποποιεί τις ενέργειές της και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή ή 
εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν συμφωνεί 
με το αίτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει ή να 
αποσύρει το αίτημά της.
Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να 
μην αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια 
Αρχή συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προληπτική δράση και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι σχεδιασμένα για να 
ανταποκρίνονται σε καταστάσεις και μέσα της εθνικής και περιφερειακής αγοράς προκειμένου 
να προβλέψουν την περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης την τροφοδοσία φυσικού αερίου. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν έχει υπερβολικά ευρεία εξουσία για την αξιολόγηση των 
σχεδίων αυτών, ούτε πρέπει να καθοδηγεί τις αρμόδιες αρχές και τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου προκειμένου να τροποποιήσουν τις δράσεις τους. Επιπλέον, τέτοια εκχώρηση εξουσιών 
στην Επιτροπή δεν φαίνεται να συνάδει με τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ που 
αναθέτει το ρόλο της διασφάλισης της ασφάλειας του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο στα κράτη 
μέλη.
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Τροπολογία 412
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την 
ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο,
θεωρεί ότι σε κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης οι ενέργειες ενός 
κράτους μέλους ή επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου είναι ακατάλληλες για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, ή ότι θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο 
την κατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, 
ζητεί από το κράτος μέλος ή την 
επιχείρηση φυσικού αερίου να 
τροποποιήσουν τις ενέργειές τους.

Μέσα σε τρεις ημέρες από την 
κοινοποίηση του αιτήματος της Επιτροπής, 
η σχετική Αρμόδια Αρχή τροποποιεί τις 
ενέργειές της και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή ή εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν 
συμφωνεί με το αίτημα.

Μέσα σε τρεις ημέρες από την 
κοινοποίηση του αιτήματος της Επιτροπής, 
το κράτος μέλος τροποποιεί τις ενέργειές 
του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή 
ή εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν συμφωνεί 
με το αίτημα.

Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια Αρχή
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση. 

Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην 
αποσύρει το αίτημά της, το κράτος μέλος 
συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του φυσικού αερίου στα επιμέρους κράτη μέλη, η ανάπτυξη της υποδομής και ο βαθμός 
δικτύωσης με τα γειτονικά κράτη παρουσιάζουν τόσο σημαντικές αποκλίσεις ώστε κάθε 
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού πρέπει να συζητείται από ομάδα εμπειρογνωμόνων πριν 
από τη λήψη μέτρων. Ο πλέον ενδεδειγμένος φορέας για το έργο αυτό είναι η ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, της οποίας ο ρόλος πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. 
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Τροπολογία 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους. Η αίτηση της Επιτροπής καθορίζει 
τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Αρμόδια 
Αρχή ή η επιχείρηση φυσικού αερίου με 
σκοπό την αποκατάσταση της 
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

Or. en

Τροπολογία 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, αφού λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο,
ζητεί από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσουν τις ενέργειές τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 415
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, αφού λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο,
ζητεί από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσουν τις ενέργειές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Τροπολογία 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, αφού λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο,
ζητεί από την Αρμόδια Αρχή να 
τροποποιήσουν τις ενέργειές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Τροπολογία 417
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
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ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, αφού λάβει 
δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο,
ζητεί από την Αρμόδια Αρχή ή την 
επιχείρηση φυσικού αερίου να 
τροποποιήσουν τις ενέργειές τους.

Or. en

Τροπολογία 418
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου να τροποποιήσουν τις ενέργειές 
τους.

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε 
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι 
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι 
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση 
σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να
προτείνει στην Αρμόδια Αρχή ή την 
επιχείρηση φυσικού αερίου να 
τροποποιήσουν τις ενέργειές τους.

Or. en

Τροπολογία 419
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσα σε τρεις ημέρες από την 
κοινοποίηση του αιτήματος της Επιτροπής, 
η σχετική Αρμόδια Αρχή τροποποιεί τις 

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την κοινοποίηση του αιτήματος της 
Επιτροπής, η σχετική Αρμόδια Αρχή 
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ενέργειές της και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή ή εξηγεί στην Επιτροπή γιατί δεν 
συμφωνεί με το αίτημα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

τροποποιεί τις ενέργειές της και 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή ή εξηγεί 
στην Επιτροπή γιατί δεν συμφωνεί με το 
αίτημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει ή να 
αποσύρει το αίτημά της.

Or. en

Τροπολογία 420
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή 
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να 
μην αποσύρει το αίτημά της, η Αρμόδια 
Αρχή συμμορφώνεται με το αίτημα της 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 421
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στην 
περίπτωση κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης της Ένωσης οι δράσεις που 
αναλαμβάνουν οι Αρμόδιες Αρχές ή 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου είναι 
ανεπαρκείς, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 
να προβεί σε άμεση δράση υλοποιώντας 
τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
Παραρτήματα II και III για να 
αποκαταστήσει την παροχή φυσικού 
αερίου στις αγορές που έχουν πληγεί. Η 
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άμεση εμπλοκή της Επιτροπής 
επιτρέπεται μέχρι να αποκατασταθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
φυσικού αερίου.
Η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρμόδιες αρχές, δημιουργεί τους 
ενωσιακούς μηχανισμούς αντιστάθμισης 
που βασίζονται σε προκαθορισμένο 
πρότυπο αναφοράς της αγοράς, όπου 
περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 
πριμοδότηση των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου οι οποίες διέθεσαν τους πόρους 
φυσικού αερίου τους για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή ή οι επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου δεν θεσπίζουν κανένα 
μέτρο που περιορίζει τη ροή του αερίου 
μέσα στην εσωτερική αγορά 
οποτεδήποτε.

5. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές
δεν θεσπίζουν κανένα μέτρο που περιορίζει 
υπέρμετρα τη διασυνοριακή ροή των 
συμβατικών ποσοτήτων αερίου, που 
υπόκεινται στα νομικά καθήκοντά τους 
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, 
καθώς και περιβαλλοντικά θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει σαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
φορέων. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιόδους σοβαρής έκτακτης ανάγκης, όπου διάφορα 
κράτη μέλη πλήττονται και όπου οι μηχανισμοί με βάση την αγορά δεν επαρκούν πλέον από 
μόνοι τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει επίσης τη 
συνοχή με τα άρθρα 10.5 και 9.3 του προτεινόμενου κανονισμού. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να σέβονται πολλές νομικές διατάξεις όσον αφορά τα προαναφερόμενα θέματα. Οι 
νέες διατάξεις δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε αυτές.
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Τροπολογία 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε μια κοινοτική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και δεν 
θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του 
αερίου στις πληττόμενες αγορές. 

6. Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης βάσει 
υπαρχόντων εμπορικών συμφωνιών και 
δεν θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που 
να περιορίζουν αδικαιολόγητα τους 
συμβατικούς όγκους ροών του αερίου στις 
πληττόμενες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έπρεπε να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση αυτή παραχωρείται βάσει εμπορικών συμφωνιών για 
να προστατεύονται αυτές οι συμφωνίες. Είναι απαραίτητο να υπάρξει σαφής καταμερισμός 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιόδους 
σοβαρής έκτακτης ανάγκης, όπου διάφορα κράτη μέλη πλήττονται και όπου οι μηχανισμοί με 
βάση την αγορά δεν επαρκούν πλέον από μόνοι τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης της Ένωσης πρέπει να γίνονται σεβαστές οι εμπορικές συμβάσεις.

Τροπολογία 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στην 
περίπτωση κοινοτικής κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης οι δράσεις που 
αναλαμβάνουν οι Αρμόδιες Αρχές ή 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου είναι 
ανεπαρκείς, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 
να προβεί σε άμεση δράση υλοποιώντας 
τα μέτρα που απαριθμούνται στα 
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Παραρτήματα II και III για να 
αποκαταστήσει την παροχή φυσικού 
αερίου στις αγορές που έχουν πληγεί.
Η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί τις 
αρμόδιες αρχές, δημιουργεί τους 
ενωσιακούς μηχανισμούς αντιστάθμισης 
που βασίζονται σε προκαθορισμένο 
πρότυπο αναφοράς της αγοράς, όπου 
περιλαμβάνεται και η κατάλληλη 
πριμοδότηση των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου οι οποίες διέθεσαν τους πόρους 
φυσικού αερίου τους για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored. However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 

Τροπολογία 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής και μέλη του 
προσωπικού του αρμόδιου για την 
ενέργεια Επιτρόπου καθώς και μέλη του 
προσωπικού του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
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προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

ασφάλειας. Αυτή η ειδική ομάδα 
παρακολούθησης μπορεί να κινητοποιείται 
όποτε χρειάζεται και παρακολουθεί και 
αναφέρει σχετικά με τις ροές αερίου εντός 
και εκτός της Ένωσης, σε συνεργασία με 
τις προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την 
Πολιτική Ασφάλειας, και ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος πρέπει να εμπλέκονται σε κάθε 
φάση της εφαρμογής του κανονισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να έχει την ευθύνη της 
διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες εξ ονόματος των κρατών μελών σε 
καταστάσεις κρίσης. Ο αρμόδιος για την ενέργεια επίτροπος πρέπει ειδικότερα να συντονίζει τις 
δραστηριότητες της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο η όποια θα γνωμοδοτεί 
υποχρεωτικά σε περίπτωση καταστάσεως κρίσης.

Τροπολογία 426
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. Κατά την επιλογή των 
εμπειρογνωμόνων και των εκπροσώπων 
της Επιτροπής, πρέπει να λαμβάνονται 
εξίσου υπόψη οι επαγγελματικές πτυχές 
και η αρχή της περιφερειακής 
ισορροπίας.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Τα άτομα που πρόκειται να συμμετάσχουν στο έργο της ειδικής ομάδας παρακολούθησης πρέπει 
να επιλέγονται με βάση την αρχή της περιφερειακής ισορροπίας και την τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη. Κατά την αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, 
σημαντικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι εμπειρογνώμονες που διαθέτουν την 
απαιτούμενη γνώση των τοπικών συνθηκών. 

Τροπολογία 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

7. Η Επιτροπή, αφού λάβει δεόντως 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό κατάλογο για 
μια ειδική ομάδα παρακολούθησης που 
αποτελείται από τους εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και εκπροσώπους της Επιτροπής. 
Αυτή η ειδική ομάδα παρακολούθησης 
μπορεί να κινητοποιείται όποτε χρειάζεται 
και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τις χώρες 
παραγωγής και τις χώρες διέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού.
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

7. Η Επιτροπή, αφού λάβει δεόντως 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό κατάλογο για 
μια ειδική ομάδα παρακολούθησης που 
αποτελείται από τους εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και εκπροσώπους της Επιτροπής. 
Αυτή η ειδική ομάδα παρακολούθησης 
μπορεί να κινητοποιείται όποτε χρειάζεται 
και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τις χώρες 
παραγωγής και τις χώρες διέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 

7. Η Επιτροπή, αφού λάβει δεόντως 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό κατάλογο για 
μια ειδική ομάδα παρακολούθησης που 



PE438.242v01-00 68/114 AM\802059EL.doc

EL

ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

αποτελείται από τους εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και εκπροσώπους της Επιτροπής. 
Αυτή η ειδική ομάδα παρακολούθησης 
μπορεί να κινητοποιείται όποτε χρειάζεται 
και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τις χώρες 
παραγωγής και τις χώρες διέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

7. Η Επιτροπή, αφού λάβει δεόντως 
υπόψη τη γνωμοδότηση της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο,
καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό κατάλογο για 
μια ειδική ομάδα παρακολούθησης που 
αποτελείται από τους εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και εκπροσώπους της Επιτροπής. 
Αυτή η ειδική ομάδα παρακολούθησης 
μπορεί να κινητοποιείται όποτε χρειάζεται 
και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τις χώρες 
παραγωγής και τις χώρες διέλευσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 431
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

7. Η Επιτροπή, αφού διαβουλευτεί με την 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο,
καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό κατάλογο για 
μια ειδική ομάδα παρακολούθησης που 
αποτελείται από τους εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και εκπροσώπους της Επιτροπής. 
Αυτή η ειδική ομάδα παρακολούθησης 
μπορεί να κινητοποιείται όποτε χρειάζεται 
και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Ένωσης, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

Or. en

Τροπολογία 432
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 

7. Η Επιτροπή καταρτίζει μόνιμο εφεδρικό 
κατάλογο για μια ειδική ομάδα 
παρακολούθησης που αποτελείται από 
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τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους της Επιτροπής. Αυτή η 
ειδική ομάδα παρακολούθησης μπορεί να 
κινητοποιείται όποτε χρειάζεται και 
παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με τις 
ροές αερίου εντός και εκτός της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης. 

τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και 
εκπροσώπους όλων των κρατών μελών. 
Αυτή η ειδική ομάδα παρακολούθησης 
μπορεί να κινητοποιείται όποτε χρειάζεται 
και παρακολουθεί και αναφέρει σχετικά με 
τις ροές αερίου εντός και εκτός της 
Ένωσης, πάντα σε συνεργασία με τις 
προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες 
διέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 433
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, του ACER, του ENTSO-
G και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών 
της σχετικής βιομηχανίας και των 
σχετικών πελατών. Η Επιτροπή αποφασίζει 
σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας 
εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει 
της Ομάδας. Η Ομάδα καταρτίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, των εθνικών 
κανονιστικών αρχών, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν τμήμα 
των αρμοδίων αρχών, του ACER, του 
ENTSO-G και των αντιπροσωπευτικών 
οργανισμών της βιομηχανίας φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και των 
σχετικών πελατών. Η Επιτροπή αποφασίζει 
σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας 
εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει 
της Ομάδας. Η Ομάδα καταρτίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την τελευταία 
κρίση φυσικού αερίου. Αναμφισβήτητα θα ήταν επωφελές εάν η Επιτροπή εξέταζε τα εθνικά 
σχέδια και επετύγχανε κάποιο βαθμό εναρμόνισης. Ωστόσο, η ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
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αέριο πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο. Οι αρμοδιότητες της ομάδας συντονισμού 
για το φυσικό αέριο πρέπει να ενισχυθούν .

Τροπολογία 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, του ACER, του ENTSO-
G και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών 
της σχετικής βιομηχανίας και των 
σχετικών πελατών. Η Επιτροπή αποφασίζει 
σχετικά με τη σύνθεση της Ομάδας 
εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει 
της Ομάδας. Η Ομάδα καταρτίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, του ACER, του ENTSO-
G και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών 
της σχετικής βιομηχανίας και των 
σχετικών πελατών, και εκπροσώπους της 
βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενεργείας. Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά 
με τη σύνθεση της Ομάδας 
εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και προεδρεύει 
της Ομάδας. Η Ομάδα καταρτίζει τον 
εσωτερικό της κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος της Ομάδας για τον συντονισμό του φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντικός και, στον 
βαθμό που οι λειτουργίες του δεν είναι απλώς συμβουλευτικές καθόσον αξιολογεί την 
κατάσταση της παροχής φυσικού αερίου και παρέχει κατάλληλη πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ 
όλων των φορέων, θα πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους της βιομηχανίας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενεργείας.
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Τροπολογία 435
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών, του ACER, του 
ENTSO-G και των αντιπροσωπευτικών 
οργανισμών της σχετικής βιομηχανίας και 
των σχετικών πελατών. Η Επιτροπή 
αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση της 
Ομάδας εξασφαλίζοντας την 
αντιπροσωπευτικότητά της και 
προεδρεύει της Ομάδας. Η Ομάδα 
καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

1. Συγκροτείται Ομάδα συντονισμού για το 
φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολύνει το 
συντονισμό των μέτρων σχετικά με την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Η Ομάδα 
αποτελείται από εκπροσώπους όλων των 
κρατών μελών, του ACER, του ENTSO-G 
και των αντιπροσωπευτικών οργανισμών 
της σχετικής βιομηχανίας και των 
σχετικών πελατών. Διασφαλίζεται η 
εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Ομάδα διασφαλίζει ότι 
εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
των ζητημάτων ασφάλειας ή, στην 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με 
γνώμονα τις περιφέρειες που συμμετέχουν 
στη διαδικασία έκτακτης ανάγκης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση της Ομάδας συντονισμού ποικίλλει ανάλογα με τα προς εξέταση ζητήματα.
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Τροπολογία 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο επικουρεί την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 
μεταξύ άλλων για ζητήματα σχετικά με τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο επικουρεί την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 
μεταξύ άλλων για ζητήματα σχετικά με τα 
εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο επικουρεί την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 
μεταξύ άλλων για ζητήματα σχετικά με τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο επικουρεί την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 
μεταξύ άλλων για ζητήματα σχετικά με τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 441
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο επικουρεί την Επιτροπή μεταξύ 
άλλων για ζητήματα σχετικά με τα εξής: 

2. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο συνεργάζεται με την Επιτροπή 
μεταξύ άλλων για ζητήματα σχετικά με τα 
εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την τελευταία 
κρίση φυσικού αερίου. Αναμφισβήτητα θα ήταν επωφελές εάν η Επιτροπή εξέταζε τα εθνικά 
σχέδια και επετύγχανε κάποιο βαθμό εναρμόνισης. Ωστόσο, η ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
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αέριο πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο. Οι αρμοδιότητες της ομάδας συντονισμού 
για το φυσικό αέριο πρέπει να ενισχυθούν.

Τροπολογία 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
μεθοδολογίες αξιολόγησης·

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
μεθοδολογίες αξιολόγησης του κινδύνου
και των επιπτώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
μεθοδολογίες αξιολόγησης·

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
μεθοδολογίες αξιολόγησης του κινδύνου 
και των επιπτώσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
μεθοδολογίες αξιολόγησης·

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
μεθοδολογίες αξιολόγησης του κινδύνου 
και των επιπτώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 

(δ) το επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, 
στοιχεία συγκριτικής αξιολόγησης και 
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μεθοδολογίες αξιολόγησης· μεθοδολογίες αξιολόγησης του κινδύνου 
και των επιπτώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 446
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) την εφαρμογή και αναθεώρηση των 
προληπτικών σχεδίων και των σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 447
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) την εφαρμογή, την αναθεώρηση και 
την ακύρωση των σχεδίων·

Or. en
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Τροπολογία 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) την αναθεώρηση και την εφαρμογή 
των σχεδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) την αναθεώρηση και την εφαρμογή 
των σχεδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.



PE438.242v01-00 80/114 AM\802059EL.doc

EL

Τροπολογία 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) την αναθεώρηση και την εφαρμογή 
των σχεδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) την αναθεώρηση και την εφαρμογή 
των σχεδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 452
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στην Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο υποβάλλονται μόνο μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 453
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο σε 
τακτική βάση.

3. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο συνεδριάζει σε τακτική βάση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την τελευταία 
κρίση φυσικού αερίου. Αναμφισβήτητα θα ήταν επωφελές εάν η Επιτροπή εξέταζε τα εθνικά 
σχέδια και επετύγχανε κάποιο βαθμό εναρμόνισης. Ωστόσο, η ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο. Οι αρμοδιότητες της ομάδας συντονισμού 
για το φυσικό αέριο πρέπει να ενισχυθούν.
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Τροπολογία 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μπορούν να συσταθούν 
περιφερειακές υποομάδες της ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο στις 
οποίες συμμετέχουν μέλη από την 
αντίστοιχη περιοχή. Η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
εποπτεύει το έργο των υποπεριφερειακών 
ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθούν οι περιφερειακοί στόχοι που τίθενται στον παρόντα κανονισμό, έχει ζωτική 
σημασία όλα τα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται καθώς και οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου να 
εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίον θα συνεργαστούν αποτελεσματικά. Επί παραδείγματι, η 
αποτελεσματικότητα της ΟΣΦΑ θα ενισχυθεί αν δοθεί η δυνατότητα σύστασης ειδικών 
υποομάδων που θα ασχολούνται με θέματα ασφάλειας του εφοδιασμού σε περιφερειακό 
επίπεδο.

Τροπολογία 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού στην Ομάδα συντονισμού για 
το φυσικό αέριο υποβάλλονται μόνο μη 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, η κοινοποίηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί να πλήξει σοβαρά τα εμπορικά συμφέροντα τον 
επιχειρήσεων, να υπονομεύσει την εκτέλεση συμβάσεων, να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της 
αγοράς, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού (κυρίως όσον αφορά την 
ανάγκη προάσπισης της διαπραγματευτικής ισχύος των προμηθευτών φυσικού αερίου της ΕΕ 
στις διαπραγματεύσεις τους με εξωτερικούς παραγωγούς).

Τροπολογία 456
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Αρμόδια Αρχή κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει στη 
διάθεσή της, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 
πληροφορίες σε καθημερινή βάση:

1. Από τις … *, η Αρμόδια Αρχή κατά τη 
διάρκεια της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης έχει στη διάθεσή της, μεταξύ 
άλλων, τις ακόλουθες πληροφορίες σε 
καθημερινή βάση:
* ΕΕ παρακαλείσθε να προσθέστε ημερομηνία: 6 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, σε περίπτωση κρίσης, οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1 να διατίθενται στην αρμόδια αρχή σε καθημερινή βάση. Καθόσον ή κοινοποίηση 
των αναγκαίων δεδομένων πρέπει να καθοριστεί μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των φορέων 
της αγοράς για να δοθεί δυνατότητα διαβίβασης των στοιχείων, πρέπει να προβλεφθεί περίοδος 
εξάμηνης εφαρμογής.

Τροπολογία 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
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μια εγκατάσταση παραγωγής με το δίκτυο, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ημέρα·

το δίκτυο μεταφοράς με μια εγκατάσταση 
παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή 
τερματικό ΥΦΑ·

Or. en

Τροπολογία 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
μια εγκατάσταση παραγωγής με το δίκτυο, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ημέρα·

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
το δίκτυο μεταφοράς με μια εγκατάσταση 
παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή 
τερματικό ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις. Επιπλέον, το κείμενο που προτάθηκε από την GNiG δεν καθορίζει τις 
ποσότητες αλλά είναι προφανές ότι η ωριαία ροή φυσικού αερίου πρέπει να μετρείται σε mcm/h 
αντί mcm/ημέρα όπως αναφέρεται στο προτεινόμενο από την Επιτροπή κείμενο.

Τροπολογία 459
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
μια εγκατάσταση παραγωγής με το δίκτυο, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
το δίκτυο μεταφοράς με μια εγκατάσταση 
παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή 
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εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ημέρα· τερματικό ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις.

Τροπολογία 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
μια εγκατάσταση παραγωγής με το δίκτυο, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ημέρα·

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
το δίκτυο μεταφοράς με μια εγκατάσταση 
παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή 
τερματικό ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις.

Τροπολογία 461
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 

(β) ωριαία παροχή αερίου σε όλα τα 
διασυνοριακά σημεία εισόδου και εξόδου 
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καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
μια εγκατάσταση παραγωγής με το δίκτυο, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ημέρα·

καθώς και σε όλα τα σημεία που συνδέουν 
το δίκτυο μεταφοράς με μια εγκατάσταση 
παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή 
τερματικό ΥΦΑ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις.

Τροπολογία 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί η παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο αναμένεται να 
μπορεί να εξασφαλιστεί η παροχή αερίου 
στους προστατευμένους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί η παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο αναμένεται να 
μπορεί να εξασφαλιστεί η παροχή αερίου 
στους προστατευμένους πελάτες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις. Επιπλέον, το κείμενο που προτάθηκε από την GNiG δεν καθορίζει τις 
ποσότητες αλλά είναι προφανές ότι η ωριαία ροή φυσικού αερίου πρέπει να μετρείται σε mcm/h 
αντί mcm/ημέρα όπως αναφέρεται στο προτεινόμενο από την Επιτροπή κείμενο.

Τροπολογία 464
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί η παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο αναμένεται να 
μπορεί να εξασφαλιστεί η παροχή αερίου 
στους προστατευμένους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις.

Τροπολογία 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί η παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο αναμένεται να 
μπορεί να εξασφαλιστεί η παροχή αερίου 
στους προστατευμένους πελάτες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις.

Τροπολογία 466
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο είναι δυνατό να 
εξασφαλιστεί η παροχή αερίου στους 
προστατευμένους πελάτες

(γ) χρονικό διάστημα, εκφρασμένο σε 
ημέρες, κατά το οποίο αναμένεται να 
μπορεί να εξασφαλιστεί η παροχή αερίου 
στους προστατευμένους πελάτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(β). Τροποποιεί επίσης 
το προτεινόμενο άρθρο 12, παράγραφος 1(γ) ώστε να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με την 
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, όταν στην πράξη θα είναι διαθέσιμες μόνο οι 
βέλτιστες εκτιμήσεις.

Τροπολογία 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτομερή 
αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοσθέντων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 

5. Μετά από κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτομερή 
αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοσθέντων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
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κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των 
επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στα επίπεδα εκπομπών, των 
επιπτώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε 
ή/και ελήφθη από την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της. 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των 
επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στα επίπεδα εκπομπών, των 
επιπτώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε 
ή/και ελήφθη από την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της. Η Επιτροπή αναλύει τις 
εκτιμήσεις των κρατών μελών και 
υποβάλλει τα αποτελέσματά της, σε 
συγκεντρωτική μορφή, στην Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτομερή 
αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοσθέντων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των 
επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στα επίπεδα εκπομπών, των 
επιπτώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε 
ή/και ελήφθη από την Κοινότητα και τα 

5. Μετά από κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτομερή 
αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοσθέντων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των 
επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στα επίπεδα εκπομπών, των 
επιπτώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε 
ή/και ελήφθη από την Κοινότητα και τα 
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κράτη μέλη της. κράτη μέλη της. Η Επιτροπή αναλύει τις 
εκτιμήσεις των κρατών μελών και 
υποβάλλει τα αποτελέσματά της, σε 
συγκεντρωτική μορφή, στην Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτομερή 
αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοσθέντων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των 
επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στα επίπεδα εκπομπών, των 
επιπτώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε 
ή/και ελήφθη από την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της. 

5. Μετά από κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή λεπτομερή 
αξιολόγηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης και της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμοσθέντων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των οικονομικών επιπτώσεων της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των 
επιπτώσεων της χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων στα επίπεδα εκπομπών, των 
επιπτώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της βοήθειας που δόθηκε 
ή/και ελήφθη από την Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη της. Η Επιτροπή αναλύει τις 
εκτιμήσεις των κρατών μελών και 
υποβάλλει τα αποτελέσματά της, σε 
συγκεντρωτική μορφή, στην Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ως όργανο εμπειρογνωμόνων που απαρτίζεται από διάφορους φορείς (εκπροσώπους 
βιομηχανίας αερίου, ENTSO-G, συναφείς πελάτες, αρμόδιες εθνικές αρχές και ACER), η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο (ΟΣΦΑ) φαίνεται να αποτελεί το καλύτερο φόρουμ 
συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, και συντονισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνεπώς, η 
ΟΣΦΑ θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των μέτρων για την ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Στον βαθμό αυτό, πρέπει να ζητείται κατά κανόνα η γνώμη της ΟΣΦΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 470
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς· 

α) Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με όλες τις υπάρχουσες 
διακυβερνητικές συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες που έχουν 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των υποδομών 
και των προμηθειών αερίου. Πριν
συνάψουν νέες διακυβερνητικές 
συμφωνίες, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
την Επιτροπή για να αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί 
εσωτερικής αγοράς· 

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η υποβολή συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες εγείρει ανησυχίες όσον αφορά το 
απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
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Τροπολογία 471
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 473
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.



PE438.242v01-00 94/114 AM\802059EL.doc

EL

Τροπολογία 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς·

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 475
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες 
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για να 
αξιολογηθεί η συμμόρφωσή τους με τη 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς· 

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες 
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των υποδομών και των 
προμηθειών αερίου. Μετά τη σύναψη 
νέων διακυβερνητικών συμφωνιών, τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την 
Επιτροπή·
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Or. en

Τροπολογία 476
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Η Επιτροπή καθορίζει, σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, τις 
πληροφορίες που αφορούν πραγματικά 
την αξιολόγηση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Με βάση τις 
πληροφορίες αυτές, οι αρμόδιες αρχές
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί από τις επιχειρήσεις φυσικού 
αερίου των αντίστοιχων κρατών μελών με 
προμηθευτές από τρίτες χώρες, 
συγκεντρωτικά:

- Διάρκεια της σύμβασης και διατάξεις 
περί παράτασης·

- Διάρκεια της σύμβασης και διατάξεις 
περί παράτασης·

- Συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε 
ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε 
ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Ευελιξία των συμβατικών ποσοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει 
συμβάσεων υποχρεωτικής αγοράς 
ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay).
- Συμβατικά σημεία παράδοσης. - Συμβατικά σημεία παράδοσης.

Or. en
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Τροπολογία 477
Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου εντός της επικράτειάς τους που 
έχουν συναφθεί με παραγωγούς από τρίτες 
χώρες, σε συγκεντρωτική μορφή:

- Διάρκεια της σύμβασης και διατάξεις 
περί παράτασης·

- Διάρκεια της σύμβασης·

- Συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε 
ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Συμβατικές ποσότητες, σε ετήσια και 
μηνιαία βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Ευελιξία των συμβατικών ποσοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει 
συμβάσεων υποχρεωτικής αγοράς 
ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay).
- Συμβατικά σημεία παράδοσης. - Συμβατικά σημεία παράδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 

β) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
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λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

συμβάσεων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου εντός της επικράτειάς τους που 
έχουν συναφθεί με παραγωγούς από τρίτες 
χώρες, σε συγκεντρωτική μορφή:

- Διάρκεια της σύμβασης και διατάξεις 
περί παράτασης·

- Διάρκεια της σύμβασης·

- Συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε 
ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Συμβατικές ποσότητες, σε ετήσια και 
μηνιαία βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Ευελιξία των συμβατικών ποσοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει 
συμβάσεων υποχρεωτικής αγοράς 
ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay).
- Συμβατικά σημεία παράδοσης. - Συμβατικά σημεία παράδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 479
Patrizia Toia, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου εντός της επικράτειάς τους που 
έχουν συναφθεί με παραγωγούς από τρίτες 
χώρες, σε συγκεντρωτική μορφή:

- Διάρκεια της σύμβασης και διατάξεις 
περί παράτασης·

- Διάρκεια της σύμβασης·

- Συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε 
ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Συμβατικές ποσότητες, σε ετήσια και 
μηνιαία βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·
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- Ευελιξία των συμβατικών ποσοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει 
συμβάσεων υποχρεωτικής αγοράς 
ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay).
- Συμβατικά σημεία παράδοσης. - Συμβατικά σημεία παράδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων των επιχειρήσεων φυσικού 
αερίου εντός της επικράτειάς τους που 
έχουν συναφθεί με παραγωγούς από τρίτες 
χώρες, σε συγκεντρωτική μορφή:

- Διάρκεια της σύμβασης και διατάξεις 
περί παράτασης·

- Διάρκεια της σύμβασης·

- Συμβατικές ποσότητες συνολικά, σε 
ετήσια βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Συμβατικές ποσότητες, σε ετήσια και 
μηνιαία βάση, και μέση ποσότητα ανά 
μήνα·

- Ευελιξία των συμβατικών ποσοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις βάσει 
συμβάσεων υποχρεωτικής αγοράς 
ανεξαρτήτως παραλαβής (take-or-pay).
- Συμβατικά σημεία παράδοσης. - Συμβατικά σημεία παράδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί πληροφορίες που φαίνεται να είναι περιττές για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού ενώ, αντιθέτως, είναι πιθανόν να εγείρουν σημαντικά θέματα εμπιστευτικότητας. 
Κατά συνέπεια, η τροπολογία εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 481
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου των 
αντιστοίχων κρατών μελών τους με 
προμηθευτές από τρίτες χώρες σε 
συγκεντρωτική μορφή, αλλά υπό μορφή 
που παρέχει στην Επιτροπή τις αναγκαίες 
πληροφορίες για να ενεργήσει:

Or. en

Τροπολογία 482
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες 
λεπτομέρειες των συμβάσεων που έχουν 
συναφθεί με προμηθευτές από τρίτες 
χώρες:

β) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τις 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου των 
αντιστοίχων κρατών μελών τους με 
προμηθευτές από τρίτες χώρες:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 
6(β), οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου υποχρεούνται να παράσχουν τα δεδομένα αυτά στην 
αρμόδια αρχή. Διαφορετικά, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν νομική δυνατότητα να παραλάβουν 
τέτοιου είδους δεδομένα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου αρνηθούν να τα 
παράσχουν.

Τροπολογία 483
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – εδάφιο 1 α (νέο) (μετά τις παύλες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να μπορέσει η αρμόδια αρχή να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα παράγραφο, 
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου 
διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή προς 
συγκέντρωση τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν η αρμόδια αρχή συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 
6(β), οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου υποχρεούνται να παράσχουν τα δεδομένα αυτά στην 
αρμόδια αρχή. Διαφορετικά, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν νομική δυνατότητα να παραλάβουν 
τέτοιου είδους δεδομένα σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου αρνηθούν να τα 
παράσχουν.

Τροπολογία 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 
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το φυσικό αέριο, η Αρμόδια Αρχή 
δημοσιεύει και διαβιβάζει στην Επιτροπή, 
με τα έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, 
έκθεση που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

το φυσικό αέριο, η Αρμόδια Αρχή 
διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 
Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση που περιέχει 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) υπολογισμό του δείκτη N-1 και τα 
απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό 
αυτό, επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά 
τις επενδύσεις που απαιτούνται για την 
κάλυψη του προτύπου N-1, ιδιαίτερες 
δυσκολίες κατά χώρα που ανέκυψαν κατά 
την εφαρμογή νέων εναλλακτικών 
λύσεων· 

(α) υπολογισμό του δείκτη N-1 και τα 
απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό 
αυτό·

(β) ετήσιες ποσότητες, διάρκειες και 
προμηθεύτριες χώρες που καλύπτονται από 
συμβάσεις εισαγωγής για την προμήθεια 
αερίου·

(β) συγκεντρωτικά, ετήσιες ποσότητες, 
διάρκειες και προμηθεύτριες χώρες που 
καλύπτονται από συμβάσεις εισαγωγής για 
την προμήθεια αερίου·

(γ) μέγιστη ικανότητα διασύνδεσης του 
κάθε σημείου εισόδου και εξόδου προς και 
από τα συστήματα αερίου·

(γ) μέγιστη ικανότητα διασύνδεσης του 
κάθε σημείου εισόδου και εξόδου προς και 
από τα συστήματα αερίου·

(δ) τα κύρια στοιχεία των σχετικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες. 

(δ) τα κύρια στοιχεία των σχετικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί να πλήξει σοβαρά τα εμπορικά συμφέροντα 
τον επιχειρήσεων, να υπονομεύσει την εκτέλεση συμβάσεων, να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της 
αγοράς, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού (κυρίως όσον αφορά την 
ανάγκη προάσπισης της διαπραγματευτικής ισχύος των προμηθευτών φυσικού αερίου της ΕΕ 
στις διαπραγματεύσεις τους με εξωτερικούς παραγωγούς).

Τροπολογία 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 
το φυσικό αέριο, η Αρμόδια Αρχή 

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 
το φυσικό αέριο, η Αρμόδια Αρχή 
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δημοσιεύει και διαβιβάζει στην Επιτροπή, 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση που 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 
Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση που περιέχει 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) υπολογισμό του δείκτη N-1 και τα 
απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό 
αυτό, επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά 
τις επενδύσεις που απαιτούνται για την 
κάλυψη του προτύπου N-1, ιδιαίτερες 
δυσκολίες κατά χώρα που ανέκυψαν κατά 
την εφαρμογή νέων εναλλακτικών 
λύσεων· 

(α) υπολογισμό του δείκτη N-1 και τα 
απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό 
αυτό·

(β) ετήσιες ποσότητες, διάρκειες και 
προμηθεύτριες χώρες που καλύπτονται από 
συμβάσεις εισαγωγής για την προμήθεια 
αερίου·

(β) συγκεντρωτικά, ετήσιες ποσότητες, 
διάρκειες και προμηθεύτριες χώρες που 
καλύπτονται από συμβάσεις εισαγωγής για 
την προμήθεια αερίου·

(γ) μέγιστη ικανότητα διασύνδεσης του 
κάθε σημείου εισόδου και εξόδου προς και 
από τα συστήματα αερίου·

(γ) μέγιστη ικανότητα διασύνδεσης του 
κάθε σημείου εισόδου και εξόδου προς και 
από τα συστήματα αερίου·

(δ) τα κύρια στοιχεία των σχετικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες. 

(δ) τα κύρια στοιχεία των σχετικών 
διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες. 

Or. en

Τροπολογία 486
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις 
παρακολούθησης και αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 
το φυσικό αέριο, η Αρμόδια Αρχή 
δημοσιεύει και διαβιβάζει στην Επιτροπή, 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση που 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εκτός από τις υποχρεώσεις
παρακολούθησης και αναφοράς που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 
το φυσικό αέριο, η Αρμόδια Αρχή 
δημοσιεύει και διαβιβάζει στην Επιτροπή, 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, έκθεση που 
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία υπό μη 
συγκεντρωτική μορφή:

Or. en
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Τροπολογία 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 

2. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν σε κάθε περίπτωση την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών που 
υποβάλλονται σε αυτές κατ' εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί να πλήξει σοβαρά τα εμπορικά συμφέροντα 
τον επιχειρήσεων, να υπονομεύσει την εκτέλεση συμβάσεων, να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της 
αγοράς, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού (κυρίως όσον αφορά την 
ανάγκη προάσπισης της διαπραγματευτικής ισχύος των προμηθευτών φυσικού αερίου της ΕΕ 
στις διαπραγματεύσεις τους με εξωτερικούς παραγωγούς).

Τροπολογία 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 

2. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή 
τηρούν σε κάθε περίπτωση την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών που 
υποβάλλονται σε αυτές κατ' εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί να πλήξει σοβαρά τα εμπορικά συμφέροντα 
τον επιχειρήσεων, να υπονομεύσει την εκτέλεση συμβάσεων, να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της 
αγοράς, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εφοδιασμού (κυρίως όσον αφορά την 
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ανάγκη προάσπισης της διαπραγματευτικής ισχύος των προμηθευτών φυσικού αερίου της ΕΕ 
στις διαπραγματεύσεις τους με εξωτερικούς παραγωγούς).

Τροπολογία 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή καθιερώνει σύστημα 
συνεχούς παρακολούθησης και αναφοράς 
σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού 
με αέριο, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα:
(α) εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων σχετικά 
με την τήρηση των κανόνων που διέπουν 
την εσωτερική αγορά στον τομέα της 
ενέργειας, κυρίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη συμμόρφωση με την 
ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό 
από τις εταιρείες τρίτων χωρών, ιδίως δε 
από τους βασικούς προμηθευτές, καθώς 
και από το σύνολο των θυγατρικών τους·
(β) εκτίμηση του αντικτύπου των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας 
από τρίτες χώρες στην εσωτερική αγορά, 
και εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαιότητας·
(γ) λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
πρόληψη των ανεξέλεγκτων επενδύσεων 
από κρατικές επιχειρήσεις ξένων χωρών 
στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ, και 
ιδιαίτερα στα δίκτυα μεταφοράς αερίου 
και ηλεκτρικού ρεύματος.
(δ) παρακολούθηση των συμβάσεων 
παροχής φυσικού αερίου που 
συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών, ως προς τη συμμόρφωσή 
τους προς τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ· η Επιτροπή επιβάλλει την 
κατάργηση κάθε ρήτρας που λειτουργεί 
ως ρήτρα συγκεκριμένου προορισμού, 
δεδομένου ότι τέτοιες ρήτρες 
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απαγορεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 490
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής που είναι 
απαραίτητες για τη διατήρηση του 
εφοδιασμού (σταθμοί 
ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού 
αερίου κλπ.) πρέπει να μπορούν να 
λειτουργούν με τα λιγότερα δυνατά 
εμπόδια, προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
εφοδιασμός με φυσικό αέριο, ηλεκτρική 
ενέργεια και θερμότητα. Η υπέρβαση των 
προβλεπόμενων οριακών τιμών 
επιτρέπεται έως ένα βαθμό ο οποίος 
πρέπει να καθοριστεί. Η τροποποίηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στη 
νομοθεσία περί των υδάτων επιτρέπεται 
έως ένα βαθμό ο οποίος πρέπει να 
καθοριστεί. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
αποφεύγονται επικίνδυνες επιβαρύνσεις 
για το περιβάλλον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η (αυξημένη) χρήση συμβατικών θερμικών καθώς και υδραυλικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής και άλλων σχετικών εγκαταστάσεων εφοδιασμού σε περιόδους κρίσης δεν 
πρέπει να περιορίζεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.
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Τροπολογία 491
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση Παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή
Η Επιτροπή διενεργεί συνεχή 
παρακολούθηση και υποβάλλει αναφορά 
σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού 
με αέριο, όπου περιλαμβάνεται και η 
παρακολούθηση των συμβάσεων για την 
προμήθεια φυσικού αερίου που 
συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών, προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι αυτές συνάδουν με τους 
κανόνες της ΕΕ περί εσωτερικής αγοράς, 
την ασφάλεια του εφοδιασμού και το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Έως τις […]η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού.

Έως τις […]η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις […]η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού.

Έως τις […]η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή, με 
βάση τις αξιολογήσεις κινδύνου και των 
επιπτώσεων και τα συναφή σχέδια όλων 
των κρατών μελών, καταρτίζει 
πρόγραμμα εργασίας για την αξιολόγηση 
της ανάγκης και τη σκοπιμότητα 
θέσπισης κοινών δεσμευτικών 
προδιαγραφών για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προσέγγιση σε τελική ανάλυση θα ανοίξει το δρόμο για τη διερεύνηση πιο 
περιγραφικής προσέγγισης με βάση κοινές δεσμευτικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα βασίζονται σε αξιόπιστη 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, θα οδηγούν στη λήψη αναλογικών μέτρων τα οποία θα είναι 
εφικτά από τεχνική και οικονομική σκοπιά και θα διατηρούν τα αναγκαία περιθώρια δράσης 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εθνικές και/ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
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Τροπολογία 493
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις […]η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, συστάσεις για τη βελτίωση του 
παρόντος κανονισμού.

Έως τις […]η Επιτροπή, μετά από 
αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων σχεδίων 
και κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
συντάσσει συμπεράσματα ως προς τα 
πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού σε κοινοτικό επίπεδο και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Για να δοθεί δυνατότητα στα κράτη μέλη 
που δεν διαθέτουν υποδομές για να 
επιτύχουν την προδιαγραφή Ν-1, η 
Επιτροπή εποπτεύει τα επιτεύγματα της 
διασύνδεσης της αγοράς και, αφού 
διαβουλευτεί με την Ομάδα συντονισμού 
για το φυσικό αέριο, προτείνει πιθανά 
μέσα για την ενίσχυση της αγοράς. Η 
έκθεση θα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
συστάσεις για τη βελτίωση του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 494
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ N-1

1. Υπολογισμός του δείκτη N-1

Ο δείκτης N-1 περιγράφει την ικανότητα της δυναμικότητας της υποδομής αερίου να παρέχει
το αέριο για την κάλυψη της μέγιστης ζήτησης στην περιοχή υπολογισμού σε περίπτωση 
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διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής. 

"Περιοχή υπολογισμού" νοείται γεωγραφική περιοχή για την οποία υπολογίζεται η 
εφαρμογή του δείκτη N-1.

Η τεχνική δυναμικότητα1 όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής παροχής αερίου σε
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη 
συνολική ζήτηση αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα ημερών εξαιρετικά 
υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια της ψυχρότερης περιόδου που στατιστικώς 
εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη.

Ο δείκτης N-1, που υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται παρακάτω, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσος με 100%.

….IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

….Dmax

Ορισμοί που απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη N-1:

Ορισμοί της πλευράς της προσφοράς

IPm – Ως μέγιστη τεχνική δυναμικότητα σωληναγωγών εισαγωγής (m³/ημέρα) νοείται το 
άθροισμα της μέγιστης τεχνικής δυναμικότητας των σωληναγωγών που παρέχουν αέριο 
στην περιοχή υπολογισμού.

Pm – Ως μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα (m³/ημέρα) νοείται το άθροισμα των 
μέγιστων δυνατών ρυθμών παραγωγής στην περιοχή υπολογισμού από όλες τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου, λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμα στοιχεία όπως η 
ανάκτηση πεδίων παραγωγής·

Sm – Ως ικανότητα απόληψης σε κρίση (m³/ημέρα) νοείται ο μέγιστος ρυθμός απόληψης 
από όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή υπολογισμού που είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί για κάθε μια από τις εξήντα ημέρες της περιόδου διαταραχής. Ο ρυθμός αυτός
μπορεί να προσδιορίζεται με το συνδυασμό των ρυθμών απόληψης των διαφόρων τύπων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης της περιοχής υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά την 
περίοδο των εξήντα ημερών.

LNGm – Ως μέγιστη δυναμικότητα εγκατάστασης ΥΦΑ (m³/ημέρα) νοείται το άθροισμα 
των μέγιστων δυνατών δυναμικοτήτων σε όλους τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ για την 
υγροποίηση φυσικού αερίου ή την εισαγωγή, την εκφόρτωση, τις βοηθητικές υπηρεσίες, 
την προσωρινή αποθήκευση και την επαναεριοποίηση ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμα 
                                               
1 Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005 άρθρο 2 παράγραφος 18. Ως "τεχνική δυναμικότητα" νοείται η μέγιστη αμετάβλητη δυναμικότητα 
την οποία είναι σε θέση να προσφέρει η επιχείρηση εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς στους χρήστες 
του δικτύου, λαμβανομένων υπόψη της ακεραιότητας του συστήματος και των λειτουργικών απαιτήσεων του 
δικτύου μεταφοράς.
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στοιχεία όπως η μέγιστη διαθεσιμότητα πλοίων και δυναμικοτήτων αποθήκευσης και η 
τεχνική δυναμικότητα εξαγωγής στο σύστημα που παρέχει αέριο για περίοδο 60 ημερών 
στην περιοχή υπολογισμού.

Im – Δυναμικότητα της μεγαλύτερης υποδομής αερίου (m³/ημέρα) η οποία παρέχει στην 
περιοχή υπολογισμού το μεγαλύτερο μερίδιο αερίου.

Όταν η περιοχή υπολογισμού διαθέτει δυναμικότητα μεταφοράς από περισσότερους από 
έναν σωληναγωγούς και δεν πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποδομή (Ipm ≠ Im), στον 
αριθμητή πρέπει επίσης να αφαιρείται η υπόλοιπη δυναμικότητα μεταφοράς της περιοχής 
υπολογισμού.

Tout – Δυναμικότητα εκροής μεταφοράς (m³/ημέρα) είναι το άθροισμα της απομένουσας 
δυναμικότητας μεταφοράς αερίου μέσω της περιοχής υπολογισμού σε περίπτωση 
διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής.

Υπολογισμός της ζήτησης

Dmax – σημαίνει δυναμικότητα παροχής της σχετικής ημερήσιας ζήτησης αερίου της 
περιοχής υπολογισμού που συνδέεται με την ψυχρότερη ημέρα με εξαιρετικά υψηλή 
ζήτηση αερίου, που στατιστικώς εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ N-1

1. Ορισμός του τύπου N-1 

Ο τύπος N-1 περιγράφει την ικανότητα της τεχνικής δυναμικότητας1 της υποδομής αερίου 
για την ικανοποίηση της συνολικής ζήτησης στην περιοχή υπολογισμού σε περίπτωση 
διαταραχής της μεγαλύτερης μοναδικής υποδομής φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια ημέρας 
με κατ’εξαίρεση υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου που στατιστικώς εμφανίζεται κάθε είκοσι 
έτη.

Στην υποδομή φυσικού αερίου περιλαμβάνεται το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου 
καθώς και η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που συνδέονται με την περιοχή υπολογισμού. 

Η τεχνική δυναμικότητα2 όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής παροχής αερίου σε 
περίπτωση διαταραχής της μοναδικής μεγαλύτερης υποδομής φυσικού αερίου πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ίση με το άθροισμα της συνολικής ημερήσια ζήτησης αερίου της 

                                               
1 Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005 άρθρο 2 παράγραφος 18. Ως "τεχνική δυναμικότητα" νοείται η μέγιστη αμετάβλητη δυναμικότητα 
την οποία είναι σε θέση να προσφέρει η επιχείρηση εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς στους χρήστες 
του δικτύου, λαμβανομένων υπόψη της ακεραιότητας του συστήματος και των λειτουργικών απαιτήσεων του 
δικτύου μεταφοράς.
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περιοχής υπολογισμού κατά τη διάρκεια ημέρας με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αερίου που 
στατιστικώς εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη. 

Τα αποτελέσματα του τύπου Ν-1, που υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται παρακάτω, πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίσος με 100%.

2. Μέθοδος υπολογισμού του τύπου N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Ορισμοί των παραμέτρων του τύπου N-1: 

«Περιοχή υπολογισμού» είναι η γεωγραφική περιοχή για την οποία υπολογίζεται ο τύπος 
N-1. Η περιοχή υπολογισμού μπορεί να αναφέρεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Ορισμοί από πλευράς ζήτησης

Dmax – σημαίνει συνολική ημερήσια ζήτηση σε φυσικό αέριο (εκφρασμένη σε mcm/d) της 
περιοχής υπολογισμού κατά τη διάρκεια ημέρας με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αερίου, που 
στατιστικώς εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη. 

Ορισμοί της πλευράς της προσφοράς

EPm – ως τεχνική δυναμικότητα των σημείων εισόδου (εκφρασμένη σε mcm/d) νοείται η 
ποσότητα της τεχνικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αναστρέψιμης 
δυναμικότητας, όλων των σημείων εισόδου που έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν 
με φυσικό αέριο την περιοχή υπολογισμού· 

Pm – ως μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής (εκφρασμένη σε mcm/d) νοείται η την 
ποσότητα της μέγιστης ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας όλων των εγκαταστάσεων 
παραγωγής φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου στην περιοχή υπολογισμού·

Sm – ως ικανότητα απόληψης σε κρίση (m³/ημέρα) νοείται το άθροισμα της μέγιστης 
ημερήσιας ικανότητας απόληψης από όλες τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή 
υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα φυσικά χαρακτηριστικά τους·

LNGm – ως μέγιστη δυναμικότητα εγκατάστασης ΥΦΑ (m³/ημέρα) νοείται το άθροισμα 
των μέγιστων τεχνικών δυνατοτήτων σε όλους τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην 
περιοχή υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη κρίσιμα στοιχεία όπως η εκφόρτωση, οι 
βοηθητικές υπηρεσίες, η προσωρινή αποθήκευση και η επαναεριοποίηση ΥΦΑ, καθώς και 
η τεχνική δυναμικότητα εξαγωγής στο σύστημα·
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Im –τεχνική δυναμικότητα της μεγαλύτερης υποδομής αερίου (m³/ημέρα) με τη μοναδική 
υψηλότερη παροχή στην περιοχή υπολογισμού.

Or. en

Τροπολογία 495
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – κατάλογος -1" Πλευρά υποδομής" (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλευρά υποδομής
• αύξηση των ροών μεταφοράς των 
αντιστρόφων ροών 
• τερματικός σταθμός υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) (αύξηση της 
δυναμικότητας αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης)
• UGS (εμπορική και στρατηγική)

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν σχέδιο κανονισμού εστιάζει στην ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω δύο διαφορετικών 
τρόπων: πρότυπο υποδομής (N-1) και πρότυπο προσφοράς. Οι υποδομές και τα μέτρα 
προσφοράς και ζήτησης είναι εργαλεία που αρκούν για να αντιμετωπιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 496
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – κατάλογος 1 "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δυναμικότητα τερματικών σταθμών ΥΦΑ 
και μέγιστη δυναμικότητα εξαγωγής

διαγράφεται

Or. en



AM\802059EL.doc 113/114 PE438.242v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Το παρόν σχέδιο κανονισμού εστιάζει στην ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω δύο διαφορετικών 
τρόπων: πρότυπο υποδομής (N-1) και πρότυπο προσφοράς. Οι υποδομές και τα μέτρα 
προσφοράς και ζήτησης είναι εργαλείο που αρκούν για να αντιμετωπιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 497
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – κατάλογος 1 "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντίστροφες ροές διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν σχέδιο κανονισμού εστιάζει στην ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω δύο διαφορετικών 
τρόπων: πρότυπο υποδομής (N-1) και πρότυπο προσφοράς. Οι υποδομές και τα μέτρα 
προσφοράς και ζήτησης είναι εργαλείο που αρκούν για να αντιμετωπιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 498
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – κατάλογος 1 "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επενδύσεις σε υποδομή διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν σχέδιο κανονισμού εστιάζει στην ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω δύο διαφορετικών 
τρόπων: πρότυπο υποδομής (N-1) και πρότυπο προσφοράς. Οι υποδομές και τα μέτρα 
προσφοράς και ζήτησης είναι εργαλείο που αρκούν για να αντιμετωπιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
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Τροπολογία 499
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – κατάλογος 2 "Πλευρά της ζήτησης" – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• Δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων –
εναλλακτικά εφεδρικά καύσιμα στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής

• Δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων –
εναλλακτικά εφεδρικά καύσιμα στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με την 
επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου

Or. en

Τροπολογία 500
Claude Turmes

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – κατάλογος 1 "Πλευρά της ζήτησης" – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• Αναγκαστική εναλλαγή καυσίμων • Αναγκαστική εναλλαγή καυσίμων με την 
επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ όσον αφορά τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου

Or. en


