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Τροπολογία 115
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κυρίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
κυρίως τα άρθρα 172 και 194,

Or. en

Τροπολογία 116
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης

Ιουλίου 2011, σχετικά με τις 
προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα 
(2011/2034(INI)),

Or. en

Τροπολογία 117
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Την 26η Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της 

(1) Την 26η Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της 



PE487.726v01-00 4/105 AM\898891EL.doc

EL

Επιτροπής για τη δρομολόγηση μιας νέας 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μία από τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία 
θα επιτευχθεί μέσω της προώθησης μιας 
αποδοτικότερης ως προς τους πόρους, πιο 
πράσινης και ανταγωνιστικότερης 
οικονομίας. Η στρατηγική αυτή φέρνει στο 
προσκήνιο τις ενεργειακές υποδομές ως 
τμήμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
«Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους» 
τονίζοντας την ανάγκη επείγουσας 
αναβάθμισης των δικτύων της Ευρώπης, 
ώστε να πραγματοποιηθούν διασυνδέσεις 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς επίσης 
και την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιτροπής για τη δρομολόγηση μιας νέας 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Μία από τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία 
θα επιτευχθεί μέσω της προώθησης μιας 
αποδοτικότερης ως προς τους πόρους, 
βιωσιμότερης και ανταγωνιστικότερης 
οικονομίας. Η στρατηγική αυτή φέρνει στο 
προσκήνιο τις ενεργειακές υποδομές ως 
τμήμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
«Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους» 
τονίζοντας την ανάγκη επείγουσας 
αναβάθμισης των δικτύων της Ευρώπης, 
ώστε να πραγματοποιηθούν διασυνδέσεις 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς επίσης 
και την ανάγκη ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 118
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ο στόχος ενός επιπέδου διασύνδεσης 
ισοδύναμου τουλάχιστον με το 10% του 
εγκατεστημένου δυναμικού παραγωγής, ο 
οποίος ορίστηκε για όλα τα κράτη μέλη 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Βαρκελώνης στις 15-16 Μαρτίου 2002, 
δεν έχει επιτευχθεί.

Or. en

Τροπολογία 119
Niki Tzavela

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές (ΔΕΔ-Ε) 
επιδιώκουν να συμβάλουν στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της Ένωσης, προωθώντας 
παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή και χρήση των 
ενεργειακών πόρων, τη μείωση της 
απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και 
των νησιωτικών περιοχών, τη διασφάλιση 
και διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες 
και, τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 171 της ΣΛΕΕ, 
ένας στόχος των διευρωπαϊκών δικτύων 
είναι η επίτευξη των στόχων του άρθρου 
170 της ΣΛΕΕ. Σχετικά με το θέμα αυτό, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση αριθ. 
1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 η οποία καθορίζει 
κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές (ΔΕΔ-Ε) 
επιδιώκουν να συμβάλουν στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της Ένωσης, προωθώντας 
παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή και χρήση των 
ενεργειακών πόρων, τη μείωση της 
απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και 
των νησιωτικών περιοχών, τη διασφάλιση 
και διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες 
και, τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση 1364/2006 ορίζει ότι η μείωση της απομόνωσης των μειονεκτικών και νησιωτικών 
περιοχών και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αποτελούν σαφείς στόχους 
της στρατηγικής ΔΕΔ. Αυτό πρέπει να ισχύει και στο νέο κανονισμό ο οποίος πρέπει επίσης να 
διευκρινίζει ότι η πρωτοβουλία για τις υποδομές περιλαμβάνει τους στόχους της Συνθήκης ΕΕ 
και συμφωνεί με αυτούς.

Τροπολογία 120
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές (ΔΕΔ-Ε) 
επιδιώκουν να συμβάλουν στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της Ένωσης, προωθώντας 
παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή και χρήση των 
ενεργειακών πόρων, τη μείωση της 
απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και 
των νησιωτικών περιοχών, τη διασφάλιση 
και διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες 
και, τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

(4) Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 
καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές (ΔΕΔ-Ε) 
επιδιώκουν να συμβάλουν στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της Ένωσης, προωθώντας 
παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή και χρήση των 
ενεργειακών πόρων, τη μείωση της 
απομόνωσης των λιγότερο ευνοημένων και 
των νησιωτικών περιοχών, τη διασφάλιση 
και διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, των πηγών και των διόδων 
εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ άλλων 
μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες 
και, τέλος, στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 121
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει την υποδομή της για ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών
άνθρακα που βασίζεται σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 
2050. Ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων 
πρέπει να μειωθεί και να φθάσει σχεδόν 
στο μηδέν με χρονικό ορίζοντα το 2050 
ούτως ώστε να είναι εφικτή η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
95%. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα πρέπει 
να αυξηθεί σταδιακά για να φθάσει στο 
95% με χρονικό ορίζοντα το 2050, μέσω 
ενδιάμεσων στόχων του 45% έως το 2020 
και του 70% έως το 2040.

Or. nl

Τροπολογία 122
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
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ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050 σύμφωνα με τον στόχο 
που ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και συνίσταται στη μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 
80-95% στην ΕΕ έως το 2050 σε 
σύγκριση με το 1990.

Or. en

Τροπολογία 123
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα σύμφωνα με 
τον στόχο που ορίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συνίσταται 
στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 80-95% στην ΕΕ έως 
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το 2050 σε σύγκριση με το 1990.

Or. en

Τροπολογία 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050. Όλοι αυτοί οι στόχοι 
καθιστούν προτεραιότητα στον τομέα της 
ενεργειακής υποδομής ένα μελλοντικό 
διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας και αρτηρίες 
ταχείας κυκλοφορίας της ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 125
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Για να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αφορούν τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 
2020 και το 2050 και για να δημιουργηθεί 
ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό, ασφαλές, 
αδιάλειπτο και οικονομικά προσιτό 
ενεργειακό σύστημα, η ενεργειακή 
απόδοση έχει αποφασιστική σημασία. Η 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
20% έως το 2020 και κατά 40% έως το 
2050 πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω 
δεσμευτικών στόχων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τον ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η ενεργειακή απόδοση έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις 
σε υποδομές δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί υποδομή για ενέργεια που δεν 
καταναλώνεται.

Τροπολογία 126
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα 
συνιστά μέσο ζωτικής σημασίας για την 
εξασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού 
μέλλοντος και τον περιορισμό των 
μελλοντικών αναγκών για επενδύσεις σε 
υποδομές.

Or. es
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Τροπολογία 127
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης αγοράς, 
η οποία λειτουργεί σωστά, για την 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων και της μη 
βέλτιστης χρήσης της υφιστάμενης 
ενεργειακής υποδομής που οφείλεται στην 
ανεπαρκή εφαρμογή αυτών των 
πολιτικών από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η 
αυστηρή εφαρμογή των κανόνων σε 
εθνικό επίπεδο και η ύπαρξη καλώς 
λειτουργούντων, ολοκληρωμένων σε 
επίπεδο Ένωσης δικτύων έχουν ζωτική 
σημασία για την επίτευξη της βέλτιστης 
χρήσης των στοιχείων υποδομής και για 
τη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής, 
ολοκληρωμένης αγοράς, η οποία 
λειτουργεί σωστά, για την προώθηση της 
οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης 
και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης αγοράς, 
η οποία λειτουργεί σωστά, για την 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων, ενώ ο 
στόχος επίτευξης τουλάχιστον του 10% 
της ικανότητας διασύνδεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου που 
ορίστηκε για τα κράτη μέλη από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2002 και το 
2007 δεν έχει επιτευχθεί. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης αγοράς, 
η οποία λειτουργεί σωστά, για την 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης αγοράς, 
η οποία λειτουργεί σωστά, για την 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης, στα οποία οι 
δραστηριότητες εφοδιασμού και 
παραγωγής είναι αποτελεσματικά 
διαχωρισμένες από τη λειτουργία του 
δικτύου, είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής, 
ολοκληρωμένης αγοράς, η οποία 
λειτουργεί σωστά, για την προώθηση της 
οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης 
και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ελευθέρωση της ενέργειας αποτελεί τη βάση για μια 
ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά στην ΕΕ. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της τρίτης δέσμης 
μέτρων για την ενέργεια και να προωθηθεί η μετάβαση προς μία πραγματικά ελευθερωμένη 
ενεργειακή αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, μέσω των 
κατευθυντηρίων γραμμών ΔΕΔ-Ε, ότι εφαρμόζεται ο αποτελεσματικός διαχωρισμός της 
ιδιοκτησίας όσον αφορά την παραγωγή και τον εφοδιασμό.

Τροπολογία 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Μόνον η πλήρης ενοποίηση του 
εσωτερικού συστήματος ενεργειακής 
υποδομής μεταξύ των ανατολικών και 
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δυτικών περιφερειών της ΕΕ μπορεί να 
εγγυηθεί την ασφάλεια της τροφοδοσίας 
σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 131
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Το εσωτερικό δίκτυο αγωγών της 
Ένωσης απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη 
των δυτικών, ανατολικών και 
νοτιοανατολικών τμημάτων του, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. ro

Τροπολογία 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Έξυπνα ηλεκτρικά 
δίκτυα: από την καινοτομία στην 
αξιοποίηση» αναγνωρίζεται η 
σπουδαιότητα των ευφυών δικτύων για την 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της Ένωσης.

(9) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Έξυπνα ηλεκτρικά 
δίκτυα: από την καινοτομία στην 
αξιοποίηση» αναγνωρίζεται η 
σπουδαιότητα των ευφυών δικτύων για την 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής της Ένωσης.

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ειδική 
πρόταση για την ανάπτυξη ευφυών 
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δικτύων, προκειμένου να αξιοποιηθούν 
πλήρως τα οφέλη των συνεργειών που 
υφίστανται μεταξύ των ενεργειακών 
υποδομών και των υποδομών 
τηλεπικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 133
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας καθώς και οι εγκαταστάσεις 
παραλαβής, αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΣΦΑ) 
διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο 
ρόλο στο πλαίσιο της δημιουργίας 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής. 
Επομένως, η ταχεία ανάπτυξη τέτοιων 
εγκαταστάσεων ενεργειακής υποδομής 
είναι ευκταία και αποτελεί σημαντικό 
μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης καθώς 
και μιας λειτουργικής υποδομής δικτύου.  
Ωστόσο, πρέπει να τεθούν περιορισμοί 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτών 
των κατηγοριών έργων που ευρίσκονται 
σε ανταγωνισμό μεταξύ τους.
Ο ανταγωνισμός όσον αφορά την 
κατασκευή και λειτουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης
υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να 
εμποδίζεται με την επιβολή τελών 
δικτύου, τα οποία αντιμετωπίζουν αυτές 
τις εγκαταστάσεις ως τελικούς 
καταναλωτές. Τα αντικίνητρα που 
προκύπτουν από την επιβολή τέτοιων 
επιβαρύνσεων πρέπει να καταργηθούν.
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Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
από τους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς με το υψηλότερο όφελος του έργου 
αντιβαίνει στις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και για το λόγο αυτό πρέπει 
να απορριφθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου και τις 
εγκαταστάσεις υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/ΣΦΑ). Οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι τελικοί καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, οι 
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας και η συνέχιση της 
λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πρέπει να ενθαρρυνθούν, σύμφωνα με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού, με την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών, τα οποία 
επιβάλλονται στους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 134
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων 
μας εταίρους» τονίζεται το γεγονός ότι η 
Ένωση οφείλει να συμπεριλάβει την 
προώθηση της ανάπτυξης των ενεργειακών 
υποδομών στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεών της, για να υποστηρίξει την 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη πέραν 
των συνόρων της. Η Ένωση θα έπρεπε να 
διευκολύνει τα έργα υποδομής που 
συνδέουν τα ενεργειακά δίκτυά της με τα 
δίκτυα των τρίτων χωρών, ιδίως στην 
περίπτωση γειτονικών χωρών, και χωρών 
με τις οποίες η Ένωση διαθέτει ειδικούς 
δεσμούς συνεργασίας στον τομέα της 
ενέργειας.

(10) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 
τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η 
συνεργασία με τους πέραν των συνόρων 
μας εταίρους» τονίζεται το γεγονός ότι η 
Ένωση οφείλει να συμπεριλάβει την 
προώθηση της ανάπτυξης των ενεργειακών 
υποδομών στο πλαίσιο των εξωτερικών 
σχέσεών της, για να υποστηρίξει την 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη πέραν 
των συνόρων της. Η Ένωση θα έπρεπε να 
διευκολύνει τα έργα υποδομής που 
συνδέουν τα ενεργειακά δίκτυά της με τα 
δίκτυα των τρίτων χωρών, ιδίως στην 
περίπτωση γειτονικών χωρών, και χωρών 
με τις οποίες η Ένωση διαθέτει ειδικούς 
δεσμούς συνεργασίας στον τομέα της 
ενέργειας, όπως ο άξονας Αφρική-
Ισπανία-Γαλλία που ορίζεται στο
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης (EEPR).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένα έργα που αναφέρονται ήδη σε άλλες 
νομοθετικές προτάσεις, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε, και στο σχέδιο 
ανάκαμψης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής 
ανάκαμψης με τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της 
ενέργειας.

Τροπολογία 135
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες 
έως το 2020 στις ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου ανέρχονται στα 200 δις ευρώ 
περίπου. Η σημαντική αύξηση των ποσών 
των επενδύσεων σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες τάσεις και η ανάγκη 
επείγουσας υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργειακές 
υποδομές απαιτούν νέα προσέγγιση σε ό,τι 
αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, ιδιαίτερα όσων έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα.

(11) Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες 
έως το 2020 στις ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου ανέρχονται στα 200 δις ευρώ 
περίπου. Η σημαντική αύξηση των ποσών 
των επενδύσεων σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες τάσεις, ως αποτέλεσμα της 
ταχύτερης και πιο ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των πηγών ανανεώσιμης 
ενέργειας και των προσπαθειών επίτευξης 
των στόχων της Ένωσης έως το 2020 που 
συνίστανται στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, στη 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας κατά 20% και στην 
αύξηση του μεριδίου ενεργειακής 
κατανάλωσης που αναλογεί στις πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας κατά 20%, και η 
ανάγκη επείγουσας υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργειακές 
υποδομές απαιτούν νέα προσέγγιση σε ό,τι 
αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, ιδιαίτερα όσων έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα.

Or. de
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Τροπολογία 136
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες 
έως το 2020 στις ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου ανέρχονται στα 200 δις ευρώ 
περίπου. Η σημαντική αύξηση των ποσών 
των επενδύσεων σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες τάσεις και η ανάγκη 
επείγουσας υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργειακές 
υποδομές απαιτούν νέα προσέγγιση σε ό,τι 
αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη 
χρηματοδότηση των ενεργειακών 
υποδομών, ιδιαίτερα όσων έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα.

(11) Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες 
έως το 2020 στις ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου ανέρχονται στα 200 δις ευρώ 
περίπου. Η σημαντική αύξηση των ποσών 
των επενδύσεων σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες τάσεις και η ανάγκη 
επείγουσας υλοποίησης των 
προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργειακές 
υποδομές, ιδιαίτερα σε περιόδους 
οικονομικών περιορισμών, απαιτούν νέα 
προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τη χρηματοδότηση των 
ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα όσων 
έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 137
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η Επιτροπή, στην έκθεση που 
υπέβαλε στο Συμβούλιο Ενέργειας του 
Ιουνίου 2011 (SEC(2011)755), εκτιμά ότι 
οι συνολικές ανάγκες επενδύσεων σε 
ενεργειακές υποδομές ευρωπαϊκής 
σημασίας έως το 2020 θα ανέλθουν
περίπου στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, 
εκ των οποίων περίπου 140 
δισεκατομμύρια ευρώ για συστήματα 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης, τόσο σε χερσαίες όσο και σε 
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υπεράκτιες εγκαταστάσεις, αποθήκευση 
και εφαρμογές ευφυών δικτύων στο 
επίπεδο της μεταφοράς και της διανομής 
και περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ για 
αγωγούς μεταφοράς αερίου υψηλής 
πίεσης. Η διαφορά αυτή σε ανάγκες 
επενδύσεων πρέπει να ληφθεί δεόντως 
υπόψη και να διατεθούν για τον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 
δύο τρίτα του ποσού που προορίζεται για 
υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στον 
προϋπολογισμό της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επισημαίνει σαφώς ότι η μεγάλη πλειονότητα των αναγκαίων επενδύσεων αφορά 
τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε επίπεδο μεταφοράς όσο και σε επίπεδο διανομής. Το 
στοιχείο αυτό πρέπει να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη όταν αποφασίζεται, στο πλαίσιο του υπό 
εξέταση κατευθυντήριου κανονισμού, η επιλεξιμότητα των έργων προς χρηματοδότηση.

Τροπολογία 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Από τις ανάγκες επενδύσεων τις 
οποίες η Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2011, 
υπολόγισε σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ, 
περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ 
προβλέπονται για επενδύσεις σε 
ηλεκτρική ενέργεια και περίπου 70 
δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε 
αέριο. Η κατανομή των χρηματοδοτικών 
πόρων για τα επιλέξιμα έργα πρέπει να 
είναι ανάλογη με αυτές τις επενδυτικές 
ανάγκες. Λαμβανομένων υπόψη των 
ανωτέρω, τουλάχιστον δύο τρίτα της 
χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να 
διατίθεται σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας.



PE487.726v01-00 20/105 AM\898891EL.doc

EL
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Τροπολογία 139
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνολογική 
περιπλοκότητα του νέου ενεργειακού 
μείγματος, η οποία οφείλεται στην 
σημαντική πρόσθετη συμβολή διαφόρων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος, έχει 
αυξήσει τον κίνδυνο έλλειψης 
συντονισμού, ακόμα και διακοπής 
ρεύματος και μείωσης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε πολλαπλώς 
αλληλοεξαρτώμενα δίκτυα. Τα διδάγματα 
που αντλούνται από την εμπειρία της 
Ομοσπονδιακής Ρυθμιστικής Επιτροπής 
Ενέργειας των ΗΠΑ καταδεικνύουν ότι ο 
στενός συντονισμός των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τόσο σε 
περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης, με σκοπό τη συλλογή 
πληροφοριών για τις διασυνοριακές 
ανταλλαγές σε πραγματικό χρόνο, μπορεί 
να αποβεί σημαντικό εργαλείο για τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς, τον Οργανισμό Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και 
την Επιτροπή μέσω της παροχής των 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον 
σχεδιασμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία των δικτύων υποδομής. Ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις στην Επιτροπή για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
κατάλληλου και σε πραγματικό χρόνο 
επιχειρησιακού συντονισμού της 
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ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής και η 
Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει 
διαβουλεύσεις επί των προτάσεων αυτών 
με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνολογική 
περιπλοκότητα του νέου ενεργειακού 
μείγματος, η οποία οφείλεται στην 
σημαντική πρόσθετη συμβολή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος, έχει 
αυξήσει τον κίνδυνο έλλειψης 
συντονισμού, ακόμα και διακοπής 
ρεύματος σε πολλαπλώς 
αλληλοεξαρτώμενα δίκτυα. Ο στενός 
συντονισμός των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τόσο σε 
περιφερειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
Ένωσης, με σκοπό την συλλογή 
πληροφοριών για τις διασυνοριακές
ανταλλαγές σε πραγματικό χρόνο, μπορεί 
να αποβεί σημαντικό εργαλείο για τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τους φορείς 
εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς, τον Οργανισμό και την 
Επιτροπή μέσω της παροχής των 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον 
σχεδιασμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία των δικτύων υποδομής. Το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ENTSO-E) και το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου (ENTSO-G) πρέπει να 
υποβάλουν προτάσεις στην Επιτροπή για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
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κατάλληλου και σε πραγματικό χρόνο 
επιχειρησιακού συντονισμού της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
επιχειρησιακές απαιτήσεις εκάστης 
περιφέρειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιδέα του συντονισμού σε πραγματικό χρόνο της επιχειρησιακής λειτουργίας των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) είναι μεν θετική, τη νομική ευθύνη όμως για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και την ασφαλή επιχειρησιακή λειτουργία πρέπει να φέρουν τα κράτη μέλη και οι 
ΔΣΜ τους. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τεράστιες διαφορές στις επιχειρησιακές απαιτήσεις 
των συστημάτων μεταφοράς. Επιπλέον, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει αρκετές 
απαιτήσεις όσον αφορά την διοίκηση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΔΣΜ.

Τροπολογία 141
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για την τήρηση της αρχής της 
αλληλεγγύης η οποία διέπει την πολιτική 
της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 194 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ισόρροπη ανάπτυξη 
όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών κατά 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και 
την υλοποίηση έργων στους τομείς των 
υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, αερίου και πετρελαίου και των 
μέσων μεταφοράς και αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en
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Τροπολογία 142
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας για την εξασφάλιση μιας 
διευρωπαϊκής προοπτικής στην ανάπτυξη 
της υποδομής που φιλοδοξεί να 
προωθήσει το παρόν νομοθέτημα. Στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας πρέπει να 
διατεθούν επαρκείς πόροι για να 
εκπληρώσει αυτήν την σημαντική 
αποστολή.

Or. en

Τροπολογία 143
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Μετά από στενές διαβουλεύσεις με 
όλα τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, η 
Επιτροπή εντόπισε 12 στρατηγικής 
σημασίας προτεραιότητες για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, η 
υλοποίηση των οποίων έως το 2020 είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια 
και το κλίμα. Οι προτεραιότητες αυτές 
αφορούν διάφορες γεωγραφικές περιοχές ή 
θεματικά πεδία στον τομέα της μεταφοράς 
και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

(14) Μετά από στενές διαβουλεύσεις με 
όλα τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, η 
Επιτροπή εντόπισε 12 στρατηγικής 
σημασίας προτεραιότητες για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, η 
υλοποίηση των οποίων έως το 2020 είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
της πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια 
και το κλίμα. Οι προτεραιότητες αυτές 
αφορούν διάφορες γεωγραφικές περιοχές ή 
θεματικά πεδία στον τομέα της μεταφοράς 
και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
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των υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης αερίου και υγροποιημένου ή 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου, της 
μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα και 
των υποδομών πετρελαίου.

των υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης αερίου και υγροποιημένου ή 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου και των 
υποδομών πετρελαίου.

Or. en

Τροπολογία 144
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Στο πλαίσιο της διευρωπαϊκής 
ενεργειακής υποδομής, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας καθώς και οι 
εγκαταστάσεις υγροποιημένου και 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ/ΣΦΑ) αποκτούν ιδιαίτερη σημασία 
για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε 
αποθηκευμένη ενέργεια και τη διανομή 
της. Κατά συνέπεια η ταχεία ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο μίας 
λειτουργικής υποδομής δικτύου.
Ο ανταγωνισμός όσον αφορά την 
κατασκευή και λειτουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας ή 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας 
δεν πρέπει να εμποδίζεται με την επιβολή 
τελών δικτύου, τα οποία αντιμετωπίζουν 
αυτές τις εγκαταστάσεις ως τελικούς 
καταναλωτές.

Or. de

Τροπολογία 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες 
της Ένωσης για επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και εφαρμογής της δέσμευσης 
και αποθήκευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα, η διάθεση χωριστού κονδυλίου 
για υποδομές μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα δεν 
δικαιολογείται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, δεδομένου ότι η τεχνολογία 
δέσμευσης και αποθήκευσης του 
διοξειδίου του άνθρακα δεν θα είναι 
διαθέσιμη σε εμπορική κλίμακα πριν από 
το 2020.

Or. en

Τροπολογία 146
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής.
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα 
προτεινόμενα έργα θα πρέπει να 
εντάσσονται στο πιο πρόσφατο διαθέσιμο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων, το 
οποίο λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 
σχετικά με την ανάγκη ενοποίησης των 
περιφερειακών ενεργειακών αγορών.

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων (TYNDP) θα είναι ανοικτή και 
ευέλικτη ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που προτείνονται από 
τις περιφερειακές ομάδες.

Τροπολογία 147
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής.
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα 
προτεινόμενα έργα θα πρέπει να 
εντάσσονται στο πιο πρόσφατο διαθέσιμο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων, το 
οποίο λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά 
με την ανάγκη ενοποίησης των 
περιφερειακών ενεργειακών αγορών.

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των μακροπρόθεσμων στόχων της 
κλιματικής και της ενεργειακής πολιτικής, 
ταυτόχρονα δε πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά 
με την ανάγκη ενοποίησης των 
περιφερειακών ενεργειακών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 148
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού (15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
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ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. 
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα προτεινόμενα 
έργα θα πρέπει να εντάσσονται στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων, το οποίο λαμβάνει
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών.

ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Τα 
προτεινόμενα έργα για τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου 
πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά 
με την ανάγκη ενοποίησης των 
περιφερειακών ενεργειακών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. 
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα προτεινόμενα 
έργα θα πρέπει να εντάσσονται στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων, το οποίο λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών.

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. 
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα προτεινόμενα 
έργα θα πρέπει να εντάσσονται στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων, το οποίο λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών και προωθεί τις 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και σε ασφαλείς και βιώσιμες 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
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Or. en

Τροπολογία 150
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. 
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα προτεινόμενα 
έργα θα πρέπει να εντάσσονται στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων, το οποίο λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών.

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της κλιματικής και 
ενεργειακής πολιτικής. Αναφορικά με τον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου, τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να 
εντάσσονται στο πιο πρόσφατο διαθέσιμο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων, το 
οποίο λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά 
με την ανάγκη ενοποίησης των 
περιφερειακών ενεργειακών αγορών.

Or. en

Τροπολογία 151
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 172 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 
συσταθούν περιφερειακές ομάδες, που θα 
προτείνουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι 

(16) Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 172 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 
συσταθούν περιφερειακές ομάδες, που θα 
προτείνουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι 
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περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων 
υλοποίησης των έργων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η 
συνεργασία πρέπει να βασίζεται κατά το 
δυνατόν περισσότερο στις υφιστάμενες 
δομές περιφερειακής συνεργασίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των 
φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και σε άλλες δομές που έχουν 
θεσπίσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων 
υλοποίησης των έργων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η 
συνεργασία πρέπει να αξιοποιεί κατά το 
δυνατόν περισσότερο τις υφιστάμενες 
δομές περιφερειακής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 172 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 
συσταθούν περιφερειακές ομάδες, που θα 
προτείνουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι 
περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων 
υλοποίησης των έργων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η 
συνεργασία πρέπει να βασίζεται κατά το 
δυνατόν περισσότερο στις υφιστάμενες 
δομές περιφερειακής συνεργασίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των 
φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και σε άλλες δομές που έχουν 
θεσπίσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

(16) Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 172 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 
συσταθούν περιφερειακές ομάδες, που θα 
προτείνουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα εγκρίνουν τα κράτη μέλη χωρίς 
να υπονομεύονται οι υφιστάμενες 
περιφερειακές πρωτοβουλίες. Για να 
διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι 
περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων 
υλοποίησης των έργων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η 
συνεργασία πρέπει να βασίζεται κατά το 
δυνατόν περισσότερο στις υφιστάμενες 
δομές περιφερειακής συνεργασίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των 
φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και σε άλλες δομές που έχουν 
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θεσπίσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 172 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 
συσταθούν περιφερειακές ομάδες, που θα 
προτείνουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι 
περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων 
υλοποίησης των έργων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η 
συνεργασία πρέπει να βασίζεται κατά το 
δυνατόν περισσότερο στις υφιστάμενες 
δομές περιφερειακής συνεργασίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των 
φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και σε άλλες δομές που έχουν 
θεσπίσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

(16) Για λόγους συμμόρφωσης με το 
άρθρο 172 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να 
συσταθούν περιφερειακές ομάδες, που θα 
προτείνουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα 
οποία θα εγκρίνουν τα κράτη μέλη. Για να 
διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι 
περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των φορέων 
υλοποίησης των έργων και των σχετικών 
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η 
συνεργασία πρέπει να αξιοποιεί κατά το 
δυνατόν περισσότερο τις υφιστάμενες 
δομές περιφερειακής συνεργασίας των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των 
φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και σε άλλες δομές που έχουν 
θεσπίσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ένα πλαίσιο με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, οι περιφερειακές 
ομάδες πρέπει να αξιοποιούν την εμπειρία των υλοποιούμενων πρωτοβουλιών αλλά δεν πρέπει 
να ενοποιούνται με αυτές.

Τροπολογία 154
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, χωρίς να καταστρατηγείται το
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων αυτού του είδους ανέρχεται 
περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 
τομέα του αερίου.

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, ταυτόχρονα δε πρέπει να 
τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και 
της αντικειμενικότητας κατά τη 
διαδικασία επιλογής των έργων. Το
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους είναι 
κατοχυρωμένο βάσει της Συνθήκης. Σε 
περίπτωση που κράτη μέλη απορρίψουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος στην 
επικράτειά τους, η απόρριψη αυτή πρέπει 
να είναι δεόντως αιτιολογημένη. Ωστόσο, 
η τελική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται 
από τα κράτη μέλη στους κόλπους των 
περιφερειακών τους ομάδων. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος 
ανέρχεται περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 
τομέα του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17



PE487.726v01-00 32/105 AM\898891EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, χωρίς να καταστρατηγείται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων αυτού του είδους ανέρχεται 
περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 
τομέα του αερίου.

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών και έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην υλοποίηση των στόχων της 
κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της 
Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, χωρίς να καταστρατηγείται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων αυτού του είδους ανέρχεται 
περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 
τομέα του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 156
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, χωρίς να καταστρατηγείται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων κόστους-
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έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων αυτού του είδους ανέρχεται 
περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 
τομέα του αερίου.

οφέλους, χωρίς να καταστρατηγείται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων αυτού του είδους ανέρχεται 
περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 
τομέα του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 157
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Κάθε έργο που πληροί τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ώστε να αναγνωρίζεται 
ως έργο κοινού ενδιαφέροντος και το 
οποίο δεν έχει περιληφθεί στα δεκαετή 
σχέδια ανάπτυξης δικτύων πρέπει να 
λαμβάνεται επίσης ανά πάσα στιγμή 
υπόψη από τις περιφερειακές ομάδες 
στην διαδικασία προσδιορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα αυτά, επειδή δεν έχουν συμπεριληφθεί στα δεκαετή σχέδια ανάπτυξης δικτύων, θα 
μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα σε υψηλότερους και τεχνητά δημιουργημένους κινδύνους 
χρηματοδότησης και θα μπορούσαν, ως εκ τούτου, να υποστούν αθέμιτο ανταγωνισμό που 
οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς, αν και τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν να αποδειχθούν 
σημαντικά και αναγκαία για την υλοποίηση των διαδρόμων προτεραιότητας των ενεργειακών 
υποδομών και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής όπως 
αυτοί ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό 
φόρτο των φορέων υλοποίησης στο 
ελάχιστο επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διορίζει Ευρωπαίους συντονιστές για τα 
έργα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες.

(18) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό 
φόρτο των φορέων υλοποίησης στο 
ελάχιστο επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διορίζει Ευρωπαίους συντονιστές για τα 
έργα, τα οποία υπερβαίνουν την 
προθεσμία των τριών ετών ή 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Or. en

Τροπολογία 159
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό 
φόρτο των φορέων υλοποίησης στο 
ελάχιστο επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διορίζει Ευρωπαίους συντονιστές για τα 
έργα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες.

(18) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό 
φόρτο των φορέων υλοποίησης στο 
ελάχιστο επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διορίζει Ευρωπαίους συντονιστές σε 
συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη για τα έργα, τα οποία παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες.

Or. en
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Τροπολογία 160
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το 
περιβάλλον θα πρέπει να δίδεται, για 
λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος, όταν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. 
Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ανάγκη να 
προσδιοριστούν, βάσει ιεράρχησης της 
σημασίας και προς το συμφέρον της 
οικονομικής αποδοτικότητας, οι 
περιπτώσεις όπου οι υποδομές θα 
μπορούσαν να μειωθούν στο ελάχιστο 
μέσω μέτρων ενεργειακής 
αποδοτικότητας, οι περιπτώσεις όπου οι 
υπάρχουσες εθνικές και διασυνοριακές 
υποδομές θα μπορούσαν να 
αναβαθμιστούν ή να εκσυγχρονιστούν και 
οι περιπτώσεις όπου απαιτούνται νέες 
υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν να 
κατασκευαστούν κοντά σε υπάρχουσες 
υποδομές ενέργειας ή μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή διάταξη: αναφέρεται σε διατάξεις υπάρχουσας και πολύ γνωστής νομοθεσίας και στο 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές. Όταν γίνεται αναφορά στο 
δημόσιο συμφέρον, πρέπει να τονίζεται επίσης η δυνατότητα αποδοτικών ως προς το κόστος 
μέτρων και συνεκτικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Τροπολογία 161
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ.

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Σε 
περιφερειακά ή εθνικά έργα μπορεί 
επίσης να δίδεται προτεραιότητα, εάν 
τούτο διασφαλίζει την ενσωμάτωση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
διαφυλάσσει τον ανταγωνισμό. Αυτό 
περιλαμβάνει επίσης έργα στα οποία 
συμμετέχουν τρίτες χώρες (π.χ. Ελβετία). 
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν 
ότι τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
συμβάλλουν στο δημόσιο συμφέρον. 
Έγκριση σε έργα με δυσμενείς επιπτώσεις 
για το περιβάλλον θα πρέπει να δίδεται, για 
λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος, όταν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 
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πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ.

πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ.

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις που αφορούν τη διοικητική 
μεταχείριση έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και σε έργα εθνικού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 163
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ.

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με σαφείς δυσμενείς επιπτώσεις για το 
περιβάλλον θα πρέπει να δίδεται, για 
λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος, όταν πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
οδηγίες 92/43/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 164
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας (21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
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εθνικής αρχής για την ενοποίηση ή τον 
συντονισμό όλων των διαδικασιών 
χορήγησης αδειών («one-stop shop») θα 
πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και τη 
διαφάνεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών.

εθνικής αρχής για την ενοποίηση όλων των 
διαδικασιών χορήγησης αδειών («one-stop 
shop») θα πρέπει να μειώσει την 
πολυπλοκότητα, να αυξήσει την 
αποδοτικότητα και τη διαφάνεια και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση μιας νέας υποδομής 
καταναλώνεται στη φάση της διαδικασίας χορήγησης άδειας και έγκρισης που είναι πέρα από 
τον έλεγχο του φορέα υλοποίησης του έργου και του φορέα εκμετάλλευσης. Η διαδικασία αυτή 
καθίσταται πολυπλοκότερη όταν οι αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα κατανέμονται μεταξύ 
διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών, και μάλιστα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το 
σύστημα που βασίζεται στην ενοποίηση θα επιταχύνει τη διαδικασία, ενώ το σύστημα που 
βασίζεται στον συντονισμό θα είναι ένα ημίμετρο αλλά δεν θα επιλύσει το πρόβλημα.

Τροπολογία 165
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την ενοποίηση ή τον 
συντονισμό όλων των διαδικασιών 
χορήγησης αδειών («one-stop shop») θα 
πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και τη 
διαφάνεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών.

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την ενοποίηση όλων των 
διαδικασιών χορήγησης αδειών («one-stop 
shop») θα πρέπει να μειώσει την 
πολυπλοκότητα, να αυξήσει την 
αποδοτικότητα και τη διαφάνεια και να 
συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση μιας νέας υποδομής 
καταναλώνεται στη φάση της διαδικασίας χορήγησης άδειας και έγκρισης που είναι πέρα από 
τον έλεγχο του φορέα υλοποίησης του έργου και του φορέα εκμετάλλευσης. Τηρουμένων των 
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σχετικών νομικών εγγυήσεων, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να είναι σε θέση να 
εφαρμόζουν μια ενιαία και αποτελεσματική διαδικασία με έναν μοναδικό συντονιστή και με 
αυστηρές προθεσμίες για τις συμμετέχουσες διοικητικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 166
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να εφαρμόζουν, κατά 
περίπτωση, τις διατάξεις που αφορούν τη 
διαδικασία χορήγησης αδειών για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος και σε άλλα έργα.

Or. en

Τροπολογία 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία 
χορήγησης αδειών για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος και σε έργα εθνικού 
ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 168
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, η 
απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών πρέπει να συνοδεύεται από σαφή 
προθεσμία για την απόφαση που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία 
αυτή θα πρέπει να παρακινεί τον 
αποτελεσματικότερο ορισμό και τη 
διαχείριση των διαδικασιών και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει 
συμβιβασμούς ως προς τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
συμμετοχής του κοινού.

(24) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, η 
απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών πρέπει να συνοδεύεται από σαφή 
προθεσμία για την απόφαση που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία 
αυτή θα πρέπει να παρακινεί τον 
αποτελεσματικότερο ορισμό και τη 
διαχείριση των διαδικασιών και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει 
συμβιβασμούς ως προς τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
συμμετοχής του κοινού. Αντιθέτως, η 
προθεσμία αυτή πρέπει να προωθεί την 
έγκαιρη και συνεκτική ανίχνευση και 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων, μια ανοικτή προσέγγιση σε 
διαθέσιμες τεχνικές εναλλακτικές 
δυνατότητες και την έγκαιρη συμμετοχή 
του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 169
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να 
μην τηρηθεί η σχεδιασμένη ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας στην περίπτωση 
πολλών έργων υποδομής λόγω των 
χρονοβόρων διαδικασιών έγκρισης, ο 
φορέας υλοποίησης του έργου εξετάζει 
μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση 
ήδη κατά την έναρξη της διαδικασίας 
έγκρισης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
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τεχνολογικές δυνατότητες που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα II (1α) ή 
έναν συνδυασμό αυτών.

Or. en

Τροπολογία 170
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο παρών κανονισμός, και ιδιαίτερα οι 
διατάξεις περί χορήγησης αδειών, 
συμμετοχής των πολιτών και υλοποίησης 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της διεθνούς και ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας, και των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής 
Αλιευτικής και Θαλάσσιας Πολιτικής.

(25) Ο παρών κανονισμός, και ιδιαίτερα οι 
διατάξεις περί χορήγησης αδειών, 
συμμετοχής των πολιτών και υλοποίησης 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
της αρχής της προφύλαξης, της διεθνούς 
και ενωσιακής νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας, και των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής 
Αλιευτικής και Θαλάσσιας Πολιτικής.

Or. en

Τροπολογία 171
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η εκτίμηση του κόστους και του 
οφέλους ενός έργου υποδομής με βάση μια 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για την 
ανάλυση ολόκληρου του ενεργειακού 
συστήματος στο πλαίσιο των δεκαετών 

(26) Η εκτίμηση του κόστους και του 
οφέλους ενός έργου υποδομής με βάση μια 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για την 
μακροπρόθεσμη ανάλυση ολόκληρου του 
ενεργειακού συστήματος σύμφωνα με 
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σχεδίων ανάπτυξης των δικτύων που 
καταρτίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού 
αερίου και αναθεωρεί ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση 
σχετικά με τον κατάλληλο επιμερισμό του 
κόστους.

τους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης και τους στόχους της ΕΕ για το 
2050 όπως αναφέρονται στους χάρτες 
πορείας της Επιτροπής, στο πλαίσιο των 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης των δικτύων 
που καταρτίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενέργειας και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και 
αναθεωρεί ο Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για την 
ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση 
σχετικά με τον κατάλληλο επιμερισμό του 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 172
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η εκτίμηση του κόστους και του 
οφέλους ενός έργου υποδομής με βάση μια 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για την 
ανάλυση ολόκληρου του ενεργειακού 
συστήματος στο πλαίσιο των δεκαετών 
σχεδίων ανάπτυξης των δικτύων που 

(26) Η εκτίμηση του κόστους και του 
οφέλους ενός έργου υποδομής με βάση μια 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για την 
ανάλυση ολόκληρου του ενεργειακού 
συστήματος που καταρτίζουν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων εκμετάλλευσης 
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καταρτίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού 
αερίου και αναθεωρεί ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση 
σχετικά με τον κατάλληλο επιμερισμό του 
κόστους.

συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο 
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού 
αερίου και αναθεωρεί ο Οργανισμός 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση 
Οργανισμού Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση 
σχετικά με τον κατάλληλο επιμερισμό του 
κόστους.

Or. en

Τροπολογία 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη 
εσωτερική ενεργειακή αγορά, απαιτούνται 
σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον 
διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για 
την επιτάχυνση των επενδύσεων στις 
διασυνοριακές υποδομές. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
υπενθύμισε τη σημασία της προώθησης 
ενός κανονιστικού πλαισίου ελκυστικού 
για τις επενδύσεις στα δίκτυα με τιμολόγια 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

(27) Σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη 
εσωτερική ενεργειακή αγορά, απαιτούνται 
σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον 
διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για 
την επιτάχυνση των επενδύσεων στις 
διασυνοριακές υποδομές. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
υπενθύμισε τη σημασία της προώθησης 
ενός κανονιστικού πλαισίου ελκυστικού 
για τις επενδύσεις στα δίκτυα με τιμολόγια 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
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χρηματοδότησης και τον κατάλληλο 
επιμερισμό κόστους για τις διασυνοριακές 
επενδύσεις, το οποίο παράλληλα θα 
ενισχύει τον ανταγωνισμό και την 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, και θα λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο στους καταναλωτές.

χρηματοδότησης και τον κατάλληλο 
επιμερισμό κόστους για τις διασυνοριακές 
επενδύσεις, το οποίο παράλληλα θα 
ενισχύει τον ανταγωνισμό και την 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, και θα λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο στους καταναλωτές. Στο 
πλαίσιο αυτό, εάν κριθεί αναγκαίο, πρέπει 
να πραγματοποιηθεί συγκριτική 
αξιολόγηση του επενδυτικού κόστους 
μεταξύ των φορέων υλοποίησης των 
έργων σε όλα τα κράτη μέλη για να 
εξακριβωθεί εάν το κόστος πράγματι 
προέκυψε.

Or. en

Τροπολογία 174
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 
εξαιρετικά ανταγωνιστικής ενιαίας 
αγοράς ενέργειας, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος πρέπει να συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων της κοινής 
ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης και, 
κατά προτεραιότητα, στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, ενώ παράλληλα πρέπει να 
δίδεται η δέουσα προσοχή στην αποφυγή 
στρεβλώσεων της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Για έργα μεταφοράς φυσικού 
αερίου που έχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξετάσουν τη δυνατότητα ορισμού ενός 
αρμοδίου οργάνου το οποίο θα 
αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες 
δεσμεύσεις υπό τη μορφή κράτησης 
ικανότητας παραγωγής σε άλλο κράτος 
μέλος με σκοπό τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του κόστους στους 
δικαιούχους του έργου. Η ικανότητα αυτή 
πρέπει να προσφέρεται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος υποδομής πρέπει να αναλαμβάνεται κυρίως μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών για 
την ικανότητα παραγωγής και/ή μέσω δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν κράτη μέλη ή 
ρυθμιστικές αρχές. Ο διασυνοριακός επιμερισμός του κόστους πρέπει να επικεντρώνεται στην 
ιδέα της ανάληψης του κόστους από τους χρήστες του συστήματος υπό τη μορφή 
μακροπρόθεσμης κράτησης της ικανότητας παραγωγής· Οι δεσμεύσεις αυτές θα μπορούσαν 
επίσης να αναληφθούν από οντότητες που δεν αποτελούν παράγοντες της αγοράς όπως είναι τα 
κράτη μέλη ή όργανα που έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 176
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Για έργα μεταφοράς φυσικού 
αερίου που έχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξετάσουν τη δυνατότητα ορισμού ενός 
αρμοδίου οργάνου το οποίο θα 
αναλαμβάνει μακροπρόθεσμες 
δεσμεύσεις υπό τη μορφή κράτησης 
ικανότητας παραγωγής σε άλλο κράτος 
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μέλος με σκοπό τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του κόστους στους 
δικαιούχους του έργου. Η ικανότητα αυτή 
πρέπει να προσφέρεται στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Η καλή λειτουργία της αγοράς έχει 
ουσιαστική σημασία για να προσελκυσθεί 
επαρκής αριθμός επενδυτών και για να 
μπορεί να χρηματοδοτείται το 
μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού 
κόστους από την αγορά. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι μηχανισμοί της 
αγοράς δεν θα είναι επαρκείς για να 
επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για 
τη χρηματοδότηση βασικών έργων τα 
οποία δεν είναι ελκυστικά για την αγορά 
βραχυπρόθεσμα, αλλά η ανάπτυξή τους 
είναι παρ’όλα αυτά αναγκαία για την 
επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων στο 
τομέα της ενεργειακής υποδομής. Ως εκ 
τούτου, έχει αποφασιστική σημασία να 
προσφέρουν οι αρχές την απαιτούμενη 
χρηματοδοτική στήριξη σε έργα αυτού 
του τύπου μέσω ενός μείγματος 
χρηματοδοτικών μέσων που έχουν ως 
άξονα την καινοτομία.

Or. nl

Τροπολογία 178
Werner Langen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο. Τα σχετικά μέτρα πρέπει να 
αξιοποιούν την πείρα που αποκτήθηκε 
κατά την πιλοτική φάση που ακολούθησε 
την εισαγωγή ομολόγων έργων για τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής.

Or. de

Τροπολογία 179
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων μαζί με ένα σταθερό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, για την 
προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θεμελιώδες εργαλείο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων δεν συνίσταται στην 
επιδότηση των επενδύσεων, αλλά στη δημιουργία ενός σταθερού, ενιαίου και προβλέψιμου 
πλαισίου για ολόκληρη την Ευρώπη, ούτως ώστε οι φορείς υλοποίησης των έργων και οι 
επενδυτές να βρίσκουν πόρους στις κεφαλαιαγορές για την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων 
χωρίς ρυθμιστικό κίνδυνο. Όσο λιγότεροι είναι οι ρυθμιστικοί κίνδυνοι τόσο χαμηλότερο είναι 
και το επενδυτικό κόστος.

Τροπολογία 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 
Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων μαζί με ένα σταθερό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο 
πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, για την 
προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 181
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό (29) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό
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Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών, διατηρώντας 
παράλληλα τη συνεισφορά από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο 
επίπεδο.

Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR) απέδειξε 
την προστιθέμενη αξία της προσέλκυσης 
ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτεταμένης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση 
με στόχο την υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 
αναγνώρισε ότι για ορισμένα έργα 
ενεργειακών υποδομών ενδεχομένως να 
χρειαστεί περιορισμένη παρέμβαση με 
δημόσιους πόρους για την προσέλκυση 
ιδιωτικών πόρων. Υπό το πρίσμα της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
κρίσης και των δημοσιονομικών 
περιορισμών, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στοχοθετημένη στήριξη μέσω 
επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών 
μέσων στο πλαίσιο του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών στους 
διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 182
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού και του αερίου θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση 
για μελέτες και, υπό ορισμένες συνθήκες, 
για εργασίες, βάσει της πρότασης 
κανονισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (κανονισμός 
CEF). Η ενίσχυση αυτή θα έχει τη μορφή 
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έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

επιχορηγήσεων ή καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών μέσων. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η στήριξη ανάλογα 
με τις εξατομικευμένες ανάγκες για τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν 
θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει ενεργειακή υποδομή 
ευρωπαϊκής σημασίας, και επιπροσθέτως, 
τα διαρθρωτικά ταμεία θα 
χρηματοδοτήσουν τα ευφυή δίκτυα 
διανομής ενέργειας τοπικής ή 
περιφερειακής σημασίας. Οι δύο αυτές 
πηγές χρηματοδότησης 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανάγκες επενδύσεων σε υποδομές αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ μεγάλες έως 
το 2020 και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογούν την απόδοση προτεραιότητας και τη διάθεση 
κονδυλίων σε υποδομές μεταφοράς στο πλαίσιο της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα 
(CCS) δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Λόγω της έλλειψης οικονομικής και εμπορικής 
βιωσιμότητας της CCS έως το 2020, ο κανονισμός πρέπει να επικεντρώνεται στην επίτευξη των 
στόχων της ενεργειακής πολιτικής.  Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» έχει ως 
συγκεκριμένο στόχο την αξιοποίηση των διατομεακών συνεργειών μεταξύ των υποδομών 
μεταφοράς, ενέργειας και ΤΠΕ, όπου τα ευφυή δίκτυα αποτελούν έναν προφανή συνδυασμό των 
δύο τελευταίων. Είναι σημαντικό να επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση των ευφυών δικτύων 
δεν περιορίζεται στα διαρθρωτικά ταμεία.

Τροπολογία 183
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού και του αερίου θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση 
για μελέτες και, υπό ορισμένες συνθήκες, 
να ορίζονται στην πρόταση κανονισμού 
για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» (κανονισμός CEF). Η ενίσχυση 
αυτή θα έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον τομέα της ενέργειας πρέπει να καθορίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2020. Για το λόγο αυτό, οι κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση δυνάμει του κανονισμού για 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να καθορίζονται εντός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η συνοχή μεταξύ της κατανομής 
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ, μετά την θέσπιση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, και των έργων κοινού ενδιαφέροντος που πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».
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Τροπολογία 184
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού και του αερίου θα 
πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση 
για μελέτες και, υπό ορισμένες συνθήκες, 
για εργασίες, βάσει της πρότασης 
κανονισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (κανονισμός 
CEF). Η ενίσχυση αυτή θα έχει τη μορφή 
επιχορηγήσεων ή καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών μέσων. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η στήριξη ανάλογα 
με τις εξατομικευμένες ανάγκες για τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν 
θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

Or. de

Τροπολογία 185
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου, του 
πετρελαίου και του διοξειδίου του 
άνθρακα θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση 
για μελέτες και, υπό ορισμένες συνθήκες, 
για εργασίες, βάσει της πρότασης 
κανονισμού για τη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (κανονισμός 
CEF). Η ενίσχυση αυτή θα έχει τη μορφή 
επιχορηγήσεων ή καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών μέσων. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται η στήριξη ανάλογα 
με τις εξατομικευμένες ανάγκες για τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν 
θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

Or. en

Τροπολογία 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη και 
διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών δικτύων και η σύνδεση με 

(32) Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν 
πέτυχαν τον στόχο της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης που είχε οριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 



AM\898891EL.doc 55/105 PE487.726v01-00

EL

αυτά, είναι αδύνατο να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς 
να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

2002 αποδεικνύει ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, και ιδιαίτερα η 
ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των 
διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και η 
σύνδεση με αυτά, είναι αδύνατο να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και 
δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 187
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
ιδιαίτερα τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που προσδιορίζονται σε αυτόν 
συμμορφώνονται με έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής:
α) Ανταγωνιστικότητα με την προώθηση 
της περαιτέρω ενοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας διασυνοριακώς·
β) Ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης, 
της ανθεκτικότητας του συστήματός της 
και της ασφάλειας της λειτουργίας του 
συστήματος·
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γ) Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 188
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καθορίζει τους κανόνες για τον 
εντοπισμό των απαραίτητων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση αυτών 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας, 
τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες 
ενεργειακών υποδομών ηλεκτρισμού, 
αερίου, πετρελαίου και διοξειδίου του 
άνθρακα που καθορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ·

α) καθορίζει τους κανόνες για τον 
εντοπισμό των απαραίτητων έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση αυτών 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας, 
τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες 
ενεργειακών υποδομών ηλεκτρισμού, 
αερίου και πετρελαίου που καθορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 189
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προβλέπει κανόνες για το διασυνοριακό 
επιμερισμό του κόστους και κίνητρα 
σχετικά με τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά τα
έργα κοινού ενδιαφέροντος.

γ) προβλέπει κανόνες για να καταστήσει 
δυνατή την πραγματοποίηση επενδύσεων 
με διασυνοριακές επιπτώσεις και την 
παροχή κινήτρων για έργα υποδομής 
στους διαδρόμους προτεραιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) καθορίζει τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική 
στήριξη από την Ένωση βάσει του 
[κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
θέσπιση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή πολιτική πρέπει να καθορίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2020. Για το λόγο αυτό, οι κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατό. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση δυνάμει του κανονισμού για 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να καθορίζονται εντός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η συνοχή μεταξύ της κατανομής 
των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ, μετά την θέσπιση του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου, και των έργων κοινού ενδιαφέροντος που πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 191
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή 
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ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

αερίου, ή κάθε εγκατάσταση παραλαβής, 
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ή 
αποσυμπίεσης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) και συμπιεσμένου φυσικού 
αερίου (ΣΦΑ), και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ενεργειακή υποδομή για το αέριο περιλαμβάνονται τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου 
φυσικού αερίου. Για λόγους συνοχής με τις κατηγορίες του Παραρτήματος II άρθρο 1, ο 
ορισμός προσαρμόζεται αναλόγως για να ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο.

Τροπολογία 192
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
ή κάθε εγκατάσταση παραλαβής, 
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ή 
αποσυμπίεσης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ), τη μεταφορά πετρελαίου ή 
διοξειδίου του άνθρακα ή την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου και 
βρίσκεται στην επικράτεια της Ένωσης ή 
συνδέει την Ένωση και μία ή περισσότερες 
τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 193
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου ή
τη μεταφορά πετρελαίου ή την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή 
αερίου και βρίσκεται στην επικράτεια της 
Ένωσης ή συνδέει την Ένωση και μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πβλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της αιτιολογικής σκέψης 30.

Τροπολογία 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή 
αερίου και βρίσκεται στην επικράτεια της 
Ένωσης ή συνδέει την Ένωση και μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 195
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα, τους τερματικούς σταθμούς 
υγροποιημένου/συμπιεσμένου φυσικού 
αερίου ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ολόκληρη η αλυσίδα των ενεργειακών υποδομών πρέπει να μπορεί να ενταχθεί στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού και να κάνει χρήση του σήματος του έργου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ειδικότερα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ευελιξίας και ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.

Τροπολογία 196
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα ή την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή 
αερίου και βρίσκεται στην επικράτεια της 
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επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

Ένωσης ή συνδέει την Ένωση και μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 197
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή 
αερίου και βρίσκεται στην επικράτεια της 
Ένωσης ή συνδέει την Ένωση και μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 198
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ως «εμπεριστατωμένη απόφαση» νοείται 
η απόφαση που λαμβάνει μια αρμόδια
αρχή σχετικά με την χορήγηση ή μη 
έγκρισης για την υλοποίηση της 
ενεργειακής υποδομής που σχετίζεται με 
ένα έργο, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε 
επακόλουθης απόφασης που λαμβάνεται 
στο πλαίσιο χορήγησης πρόσβασης σε 
ιδιοκτησία ή μεταγενέστερων διαδικασιών 

2. ως «εμπεριστατωμένη απόφαση» νοείται 
η απόφαση ή το σύνολο αποφάσεων που 
λαμβάνει η αρχή κράτους μέλους που 
καθορίζει κατά πόσον θα χορηγηθεί σε 
φορέα υλοποίησης έργου έγκριση για την 
υλοποίηση της ενεργειακής υποδομής που 
σχετίζεται με ένα έργο, με την επιφύλαξη 
οποιασδήποτε επακόλουθης απόφασης που 
λαμβάνεται στο πλαίσιο χορήγησης 
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διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών· πρόσβασης σε ιδιοκτησία, της χορήγησης 
άδειας λειτουργίας ή μεταγενέστερων 
διαδικασιών διοικητικών ή δικαστικών 
προσφυγών·

Or. en

Τροπολογία 199
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ως «σημείο συμφόρησης» νοείται η 
έλλειψη ικανότητας διασύνδεσης που 
οφείλεται είτε στην απουσία υποδομής 
είτε στην περιορισμένη φυσική ροή είτε 
σε αδυναμία στη διαχείριση του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς, ή άλλος φορέας 
εκμετάλλευσης ή επενδυτής που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης έργου κοινού ενδιαφέροντος ή

α) ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς, εκτός των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
ή άλλος φορέας εκμετάλλευσης ή 
επενδυτής που δραστηριοποιείται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης έργου κοινού 
ενδιαφέροντος ή

Or. en
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Τροπολογία 201
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς, ή άλλος φορέας 
εκμετάλλευσης ή επενδυτής που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης έργου κοινού ενδιαφέροντος ή

α) ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς, ή ο φορέας εκμετάλλευσης
διανομής ή άλλος σχετικός παράγοντας ή 
επενδυτής που δραστηριοποιείται στο 
πλαίσιο της υλοποίησης έργου κοινού 
ενδιαφέροντος ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή πολλών παραγόντων σε έργα υποδομής, ιδιαίτερα 
στα ευφυή δίκτυα που αποτελούν τομέα προτεραιότητας, όπου οι καινοτόμες τεχνολογίες και 
υπηρεσίες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο.

Τροπολογία 202
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στην περίπτωση διαφόρων φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή 
διανομής ή άλλων φορέων εκμετάλλευσης, 
επενδυτών ή οποιασδήποτε ομάδας 
φορέων, η οντότητα με νομική 
προσωπικότητα βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου, η οποία έχει καθοριστεί 
μέσω συμβατικής διευθέτησης μεταξύ 
αυτών και έχει την ικανότητα να 
αναλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκ 
μέρους των μερών της συμβατικής 
διευθέτησης.

β) στην περίπτωση διαφόρων φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς ή 
διανομής ή άλλων σχετικών παραγόντων, 
επενδυτών ή οποιασδήποτε ομάδας 
φορέων, η οντότητα με νομική 
προσωπικότητα βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου, η οποία έχει καθοριστεί 
μέσω συμβατικής διευθέτησης μεταξύ 
αυτών και έχει την ικανότητα να 
αναλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκ 
μέρους των μερών της συμβατικής 
διευθέτησης.
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Or. en

Τροπολογία 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «περιφερειακή ομάδα» νοείται 
ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με 
τους διαδρόμους προτεραιότητας όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι, η οποία 
περιλαμβάνει δυνητικά επιλέξιμους 
φορείς υλοποίησης έργου, καθώς και την 
Επιτροπή, τον Οργανισμό και τα δύο 
ENTSO, και έχει ως καθήκον να 
συνεργάζεται στη διαδικασία επιλογής 
έργων κοινού ενδιαφέροντος και να 
παρακολουθεί την υλοποίησή τους· η 
ομάδα μπορεί, κατά περίπτωση, να 
προσκαλεί εκπροσώπους άλλων 
οργανώσεων που εκπροσωπούν 
παραγωγούς, καταναλωτές ή φορείς 
εκμετάλλευσης συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 204
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «περιφερειακή ομάδα» νοείται 
ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με 
τους διαδρόμους προτεραιότητας όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι, η οποία 
περιλαμβάνει εκπροσώπους κρατών 
μελών, εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
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μεταφοράς, δυνητικά επιλέξιμων φορέων 
υλοποίησης έργου καθώς και 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Οργανισμού και αμφοτέρων των ENTSO, 
και έχει ως καθήκον να συνεργάζεται στη 
διαδικασία επιλογής έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και να παρακολουθεί την 
υλοποίησή τους· η ομάδα μπορεί, κατά 
περίπτωση, να προσκαλεί εκπροσώπους 
άλλων οργανώσεων που εκπροσωπούν 
παραγωγούς, καταναλωτές ή φορείς 
εκμετάλλευσης συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι 
επενδυτές, εκτός των φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής, αναπτύσσουν έργα κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού υπό τον όρο ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις διαχωρισμού που 
ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενεργείας και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από φορείς εκμετάλλευσης ή επενδυτές, εκτός των 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οφείλουν να τηρούν (i) τις 
απαιτήσεις διαχωρισμού (ιδιοκτησιακός διαχωρισμός, ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων, ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς) που εφαρμόζονται 
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από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 τη ςοδηγίας 2009/72/ΕΚ· και (ii) τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 206
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «περιφερειακή ομάδα» νοείται 
ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με 
τους διαδρόμους προτεραιότητας όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι, η οποία 
περιλαμβάνει εκπροσώπους κρατών 
μελών, εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς, δυνητικά επιλέξιμων φορέων 
υλοποίησης έργου και οργανώσεων 
εκπροσώπησης των σχετικών φορέων 
εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Οργανισμού και αμφοτέρων των ENTSO, 
και έχει ως καθήκον να συνεργάζεται στη 
διαδικασία επιλογής έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και να παρακολουθεί την 
υλοποίησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για λόγους συνοχής. Το κείμενο είναι σύμφωνο με την τροπολογία αριθ. 88 του 
εισηγητή.

Τροπολογία 207
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)



AM\898891EL.doc 67/105 PE487.726v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «ευφυές δίκτυο» νοείται δίκτυο 
ηλεκτρισμού στο οποίο μπορούν να 
ενοποιηθούν με τρόπο οικονομικά 
αποδοτικό η συμπεριφορά και οι δράσεις 
του συνόλου των χρηστών που 
συνδέονται με αυτό – εταιρείες 
ηλεκτροπαραγωγής, καταναλωτές και 
όσοι έχουν και τις δύο ιδιότητες –  ώστε 
να εξασφαλίζεται οικονομικά αποδοτικό, 
βιώσιμο και ασφαλές σύστημα ισχύος με 
χαμηλές απώλειες και υψηλά επίπεδα 
ποιότητας και ασφάλειας εφοδιασμού και 
προστασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προστίθεται προέρχεται από την ανακοίνωση της Επιτροπής: Ευφυή δίκτυα: από 
την καινοτομία στην εξάπλωση (SEC(2011)463 τελικό) και είναι ο ορισμός που 
χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Σχεδιασμού για τα Ευφυή Δίκτυα.

Τροπολογία 208
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «περιφερειακή ομάδα» νοείται μια 
ομάδα που συγκροτείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του τμήματος 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

Or. en
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Τροπολογία 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. ως «μικροηλεκτροπαραγωγοί» 
νοούνται διάφορες τεχνολογίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας μικρής κλίμακας που 
μπορούν να εγκαθίστανται και να 
χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα 
νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 210
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται 
και επικαιροποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν κάθε δύο 
χρόνια. Ο πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί 
το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο τέλος του άρθρου για να προσαρμοσθεί το άρθρο στο πραγματικό 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 211
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια
σύμφωνα με το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης των δικτύων που 
καταρτίζεται σε όλη την Ένωση. Ο
στόχος είναι να εγκριθεί ο πρώτος 
κατάλογος το αργότερο μέχρι την 31η 
Ιουλίου 2013.

 Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του 
κανονισμού 715/2006, καταρτίζεται ανά διετία. Συνεπώς θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η 
δημοσίευση του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων (ΔΣΑΔ) και ο κατάλογος της Ένωσης 
συμβαδίζουν.

Τροπολογία 212
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση, τον οποίο διαβιβάζει προς 
έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο της ΕΕ. Ο κατάλογος 
αναθεωρείται και επικαιροποιείται 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν,
ετησίως. Κάθε επικαιροποίηση του 
καταλόγου πρέπει να διαβιβάζεται προς 
έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
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το Συμβούλιο της ΕΕ. Ο πρώτος 
κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο μέχρι 
την 31η Ιουλίου 2013.

Or. ro

Τροπολογία 213
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια.

Or. en

Τροπολογία 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια. Ο 
πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί το 
αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κάθε δύο χρόνια
σύμφωνα με το δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης των δικτύων που 
καταρτίζεται σε όλη την Ένωση. Ο
στόχος είναι να εγκριθεί ο πρώτος 
κατάλογος το αργότερο μέχρι την 31η 
Ιουλίου 2013.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση τα έργα κοινού ενδιαφέροντος έχουν προηγουμένως 
περιληφθεί στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου. Το κοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού 715/2006, καταρτίζεται 
ανά διετία. Συνεπώς θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η δημοσίευση του δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης δικτύων (ΔΣΑΔ) και ο κατάλογος της Ένωσης συμβαδίζουν. Πέραν αυτού τα 
προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ φιλόδοξα και μάλιστα ανακόλουθα. Θα πρέπει να 
δοθεί η δέουσα προσοχή σε όλη τη διεργασία.

Τροπολογία 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυπλοκότητα της διαχείρισης των 
διασυνδέσεων εντός μιας δύσκολης 
γεωγραφικής δομής, εξετάζει το 
ενδεχόμενο, κατά περίπτωση, να 
υποδιαιρέσει τις Περιφερειακές Ομάδες 
(Υποπεριφερειακές Ομάδες).

Or. en

Τροπολογία 216
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα»).

Or. en

Τροπολογία 217
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι, δύο μήνες 
μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο. Η Επιτροπή 
ασκεί την προεδρία της ομάδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται στον κανονισμό 
ποια οντότητα θα έχει την προεδρία στην Ομάδα. Για να διευθετούνται οι πιθανές συγκρούσεις 
μεταξύ κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την προεδρία.

Τροπολογία 218
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι. Κάθε ομάδα 
διεκπεραιώνει τον φόρτο εργασίας της με 
βάση προκαθορισμένους όρους 
αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 219
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι. Η Επιτροπή 
ασκεί την προεδρία της ομάδας.

Or. en

Τροπολογία 220
Konrad Szymański
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι. Η Επιτροπή 
ασκεί την προεδρία της ομάδας.

Or. en

Τροπολογία 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι. Η Επιτροπή 
ασκεί την προεδρία των ομάδων.

Or. en

Τροπολογία 222
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν, πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, υπάρχουσες 
ομάδες και άλλοι φορείς έχουν εργασθεί 
για την επιλογή έργων ιδιαίτερης 
σημασίας για τα ενεργειακά συστήματα 
της Ένωσης, οι ομάδες που εμφαίνονται 
στην παράγραφο 2 λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις εργασίες που έχουν ήδη 
επιτελεσθεί σε αυτές τις ομάδες ή τους 
φορείς Οσάκις υπάρχουσες ομάδες ή 
άλλοι φορείς έχουν ήδη συμφωνήσει 
σχετικά με έργα ή καταλόγους έργων 
ιδιαίτερης  σημασίας για την Ένωση, οι 
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έργα ή 
τους καταλόγους διαβιβάζονται στις 
ομάδες που εμφαίνονται στην παράγραφο 
2 και θα αποτελούν τη βάση της 
διεργασίας επιλογής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος.
Οι διατάξεις του άρθρου 2α δεν θίγουν τα 
δικαιώματα οιουδήποτε φορέα
υλοποίησης έργου να υποβάλει στα μέλη 
της αντίστοιχης ομάδας αίτηση για την 
επιλογή έργου κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 223
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι φορείς υλοποίησης έργων 
υποβάλλουν αίτηση επιλογής του έργου 
τους ως έργου κοινού ενδιαφέροντος στην 
αρμόδια ομάδα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 σημείο (1) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ εντός τριών μηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 224
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή υποβάλλει στις 
περιφερειακές ομάδες τον πρώτο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
που ισχύει για όλη την Ένωση. Οι 
περιφερειακές ομάδες αποδέχονται και 
εγκρίνουν τον κατάλογο το αργότερο 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 225
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Ο 
κατάλογος έργων κάθε ομάδας θα 
θεωρείται δημόσιο σχέδιο και θα 
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επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

υποβάλλεται σε στρατηγική εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. Για κάθε 
επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε 
ενέργειες που επιτρέπουν την επίτευξη 
συνεργειών και διαλειτουργικότητας 
μεταξύ έργων κοινού ενδιαφέροντος που 
αφορούν διαφορετικούς τύπους 
υποδομών, περιλαμβανομένων των 
τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.

Τροπολογία 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι,
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 



PE487.726v01-00 78/105 AM\898891EL.doc

EL

έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

έγκριση μόνον από το(α) κράτος(η) 
μέλος(η), την επικράτεια του(ων) 
οποίου(ων) αφορά το έργο. Σε περίπτωση 
που μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα 
διασυνοριακό έργο πληροί τα σχετικά 
κριτήρια, όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, αλλά υποστηρίζεται από ένα 
μόνο από τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν, η απόφαση παραπέμπεται 
στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να 
ενεργεί σε συνεννόηση με τον Οργανισμό. 
Ο Οργανισμός πριν λάβει τέτοια απόφαση 
διενεργεί διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έγκριση των έργων δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη τα οποία απλώς «αφορά» 
το έργο στο βαθμό που δεν υπάρχει εδαφική σχέση με το έργο. Εάν η έγκριση από κράτος μέλος 
επεκτείνεται για να περιλάβει τα κράτη μέλη τα οποία «αφορά» ένα έργο, η πανευρωπαϊκή 
προσέγγιση θα εξασθενίσει ακόμη περισσότερο.

Τροπολογία 227
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση μόνο από το(α) κράτος(η) 
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επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

μέλος(η), την επικράτεια του(ων) 
οποίου(ων) αφορά το έργο. Στην 
περίπτωση προτάσεων για διασυνοριακά 
έργα που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, 
τα οποία τίθενται στον παρόντα 
κανονισμό, αλλά στηρίζονται μόνο από 
ένα εκ των κρατών μελών τα οποία 
αφορά το έργο, η αρμοδιότητα για τη 
λήψη απόφασης εκχωρείται στην 
Επιτροπή, που ενεργεί σε διαβούλευση με 
τον Οργανισμό και διασφαλίζει τη 
συμμετοχή των κρατών μελών και των 
ενδιαφερομένων μερών τα οποία αφορά 
το έργο.  

Or. da

Αιτιολόγηση

Αν η απαίτηση έγκρισης από τα κράτη μέλη επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και κράτη μέλη 
που "επηρεάζονται" από ένα έργο αλλά δεν έχουν εδαφική σύνδεση με αυτό, η πανευρωπαϊκή 
διάσταση θα αποδυναμωνόταν ακόμη περισσότερο. Συνεπώς, ένα έργο που πληροί τα κριτήρια 
του κανονισμού θα πρέπει να αξιολογείται από έναν ανεξάρτητο τρίτο, ήτοι την Επιτροπή, που 
θα στηρίζεται από τον Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορά το έργο.

Τροπολογία 228
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο. Σε περίπτωση που μια 
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συγκεκριμένη πρόταση για ένα 
διασυνοριακό έργο πληροί τα σχετικά 
κριτήρια, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό, αλλά υποστηρίζεται από ένα 
μόνο από τα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν, η απόφαση παραπέμπεται 
στην Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να 
ενεργεί σε συνεννόηση με τον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 229
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), 
την επικράτεια του(ων) οποίου(ων) 
αφορά το έργο.

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψη τα 
εξής:

– τη διαδικασία που ορίζεται στο τμήμα 2 
του παραρτήματος ΙΙΙ· και
– τη συμβολή του κάθε έργου στην 
υλοποίηση των στόχων των διαδρόμων 
και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών όπως 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι· και
– το κατά πόσο πληροί το κάθε έργο τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4.
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Or. en

Τροπολογία 230
Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο. Δίδεται η δέουσα προσοχή σε έργα 
που επιτρέπουν την επίτευξη συνεργειών 
με άλλα δίκτυα, ιδιαίτερα με δίκτυα 
μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. 

Or. en

Τροπολογία 231
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
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του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται
προσωρινή έγκριση από το(α) κράτος(η) 
μέλος(η), την επικράτεια του(ων) 
οποίου(ων) αφορά το έργο πριν από τη 
συμπερίληψή της στον τελικό 
προτεινόμενο κατάλογο που υποβάλλεται 
δυνάμει της παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 232
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο τμήμα 2 
του παραρτήματος ΙΙΙ, υποδεικνύοντας τη 
συμβολή του κάθε έργου στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο. Η ομάδα αποφασίζει με συναίνεση.

Or. en

Τροπολογία 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, υποδεικνύοντας τη 
συμβολή του κάθε έργου στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο. Η ομάδα αποφασίζει με συναίνεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί μια διαφανής διεργασία, και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η 
απόφαση για τον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να προέρχονται 
πρωτίστως από τις περιφερειακές ομάδες, στις οποίες η εν λόγω απόφαση πρέπει να λαμβάνεται 
με συναίνεση.

Τροπολογία 234
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο τμήμα 2 
του παραρτήματος ΙΙΙ, υποδεικνύοντας τη 
συμβολή του κάθε έργου στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των ενεργειακών υποδομών που 



PE487.726v01-00 84/105 AM\898891EL.doc

EL

ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο.

προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), την 
επικράτεια του(ων) οποίου(ων) αφορά το 
έργο. Η ομάδα αποφασίζει με συναίνεση.

Or. en

Τροπολογία 235
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν μια μεμονωμένη πρόταση για 
έργο δεν λαμβάνει την προσωρινή 
έγκριση ενός από τα κράτη μέλη, το εν 
λόγω κράτος μέλος δίνει γραπτή εξήγηση 
της αντίρρησής του στην ομάδα. Η 
ομάδα, αφού επιτρέψει στους φορείς 
υλοποίησης των έργων να εξετάσουν το 
αντικείμενο της αντίρρησης, μπορεί να 
εγκρίνει, με ομοφωνία εκτός μιας ψήφου, 
τη συμπερίληψη του έργου στον 
προτεινόμενο κατάλογο με σημείωμα για 
την αντίρρηση.

Or. en

Τροπολογία 236
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
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κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο 
Οργανισμός»).

κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο 
Οργανισμός»). Αυτός ο κατάλογος 
περιλαμβάνει τη γνώμη της ομάδας 
σχετικά με τον προτεινόμενο κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 σε όλες τις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που 
εκπονούν τα ENTSO στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου 
σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 237
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος
στον Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής 
«ο Οργανισμός»).

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στην Επιτροπή.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
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διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ και 
το αργότερο έξι μήνες πριν την 
ημερομηνία έγκρισης του καταλόγου για 
όλη την Ένωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, κάθε ομάδα υποβάλλει τον 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος
στον Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής 
«ο Οργανισμός»).

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνοχή της αξιολόγησης όλων των υποψηφίων έργων σε όλες τις περιφέρειες που επί του 
παρόντος πρέπει να εξασφαλίζεται με πρόσθετη αξιολόγηση από τον Οργανισμό για τη 
Συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), θα πρέπει μάλλον να εξασφαλίζεται στο 
ίδιο το επίπεδο της περιφερειακής ομάδας, ιδιαίτερα από την Επιτροπή, τον ACER, το 
ENTSOG και άλλους εκπροσώπους που συμμετέχουν σε πολλές / όλες τις περιφερειακές 
ομάδες. Υποστηρίζει επίσης τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τον εξορθολογισμό της 
διεργασίας.
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Τροπολογία 239
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής 
«ο Οργανισμός»).

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 240
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το 
αργότερο έξι μήνες πριν την ημερομηνία 
έγκρισης του καταλόγου για όλη την 
Ένωση που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, κάθε ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο έξι μήνες 
πριν την ημερομηνία έγκρισης του 
καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Or. de
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Τροπολογία 241
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 243
Yannick Jadot



AM\898891EL.doc 89/105 PE487.726v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το 
αργότερο έξι μήνες πριν την ημερομηνία 
έγκρισης του καταλόγου για όλη την 
Ένωση που αναφέρεται στην παράγραφο 
1, κάθε ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του 
παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο έξι μήνες 
πριν την ημερομηνία έγκρισης του 
καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 244
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν περιφερειακή ομάδα καταρτίζει 
τον κατάλογο των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που προτείνει, κάθε 
μεμονωμένη πρόταση έργου απαιτεί την 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), 
την επικράτεια του(ων) οποίου(ων) 
αφορά το έργο.
Η άρνηση εκ μέρους κράτους μέλους να 
εγκρίνει επιλογή έργου κοινού 
ενδιαφέροντος στην οποία προέβη η 
περιφερειακή ομάδα πρέπει να 
συνοδεύεται από:
α) εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης
β) λεπτομερές και αναλογικό σχέδιο 
εναλλακτικών μέτρων που απαιτούνται 
για την επίτευξη των στόχων του 
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απορριφθέντος έργου, υπό την 
προϋπόθεση ότι διατηρείται το ίδιο 
επίπεδο οικονομικής αποδοτικότητας και 
ότι απορρέουν τα ίδια οφέλη για τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να 
αυξάνονται οι επιμέρους επιβαρύνσεις 
τους·
Η Επιτροπή αξιολογεί την αιτιολόγηση 
των κρατών μελών και το σχέδιο 
εναλλακτικών μέτρων που απαιτούνται
για την επίτευξη των στόχων  
προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο 
είναι εφικτή η εξεύρεση λύσης ώστε να 
μπορέσει να ενταχθεί το έργο στον 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 245
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 
1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής των προτεινόμενων 
καταλόγων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 4, ο Οργανισμός υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σχετικά με 
τους προτεινόμενους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή εφαρμογή 
των κριτηρίων που ορίζονται στο Άρθρο 
4 στις ομάδες και τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 

διαγράφεται
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παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 246
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 
1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής των προτεινόμενων 
καταλόγων έργων κοινού ενδιαφέροντος 
που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 4, ο Οργανισμός υποβάλλει 
γνωμοδότηση στην Επιτροπή σχετικά με 
τους προτεινόμενους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή εφαρμογή 
των κριτηρίων που ορίζονται στο Άρθρο 
4 στις ομάδες και τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 247
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
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κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει αιτιολογημένη 
σύσταση στην Επιτροπή προτείνοντας τα 
εξής:

– ενιαίο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση. Στην ανάλυσή του, ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4, τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ και την συνεπή 
εφαρμογή αυτών σε όλες τις ομάδες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει επίσης υπόψη τον 
βαθμό συνοχής των έργων με μια 
συνεκτική φιλοσοφία επέκτασης του 
δικτύου με στόχους την οικονομική 
αποδοτικότητα, την διασυνοριακή 
επιχειρησιακή ολοκλήρωση καθώς και 
τις συγκεκριμένες δυνατότητες κάθε 
περιφέρειας να συμβάλει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην προσπάθεια επίτευξης 
των στόχων της ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομαδοποιήσεις έργων δεν είναι κατάλληλες για το αέριο. Επιπλέον, δίνοντας προτεραιότητα 
στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, η διεργασία επιλογής περιπλέκεται ασκόπως. 
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Τροπολογία 248
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει αιτιολογημένη 
σύσταση στην Επιτροπή προτείνοντας τα 
εξής:

- για κάθε περιφερειακό κατάλογο, σειρά 
κατάταξης των έργων αθροισμένων ανά 
δέσμες, σε περιορισμένο αριθμό 
κατηγοριών, αναλόγως του βαθμού 
προτεραιότητας·
- ενιαίο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση, αθροισμένων αναλόγως των 
αντιστοίχων δεσμών·
Στην ανάλυσή του, ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4, τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ και τη συνεπή εφαρμογή 
αυτών σε όλες τις ομάδες. Ο Οργανισμός 
λαμβάνει επίσης υπόψη τον βαθμό 
συνοχής των έργων με μια συνεκτική 
φιλοσοφία επέκτασης του δικτύου με 
στόχους την οικονομική αποδοτικότητα, 
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την διασυνοριακή επιχειρησιακή 
ολοκλήρωση καθώς και τις 
συγκεκριμένες δυνατότητες κάθε 
περιφέρειας να συμβάλει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην προσπάθεια επίτευξης 
των στόχων της ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης. Η 
γνώμη του Οργανισμού εγκρίνεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 
713/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network 
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers' interest. 
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

Τροπολογία 249
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος,
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στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Στην ανάλυσή του ο Οργανισμός 
λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4, τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ και τη συνεπή εφαρμογή 
αυτών σε όλες τις ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 250
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός
τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής των προτεινόμενων καταλόγων 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου στο πλαίσιο των 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 251
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-
ωφέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στο τελευταίο ΔΣΑΔ πρέπει να 
συνοδεύονται και από ανάλυση κόστους-ωφέλειας.

Τροπολογία 252
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
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ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους προτεινόμενους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται 
στο Άρθρο 4 στις ομάδες και τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης που εκπονούν 
τα ENTSO στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου σύμφωνα με το 
σημείο 2.6 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 253
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τους 
περιφερειακούς καταλόγους έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που υποβάλλουν οι ομάδες 
στον κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση. Η Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει 
μεμονωμένα έργα από τον κατάλογο 
μόνον όταν το ζητήσει ο αντίστοιχος 
φορέας υλοποίησης του έργου ή στην 
περίπτωση κατά την οποία η 
συμπερίληψη του έργου στον 
περιφερειακό κατάλογο είχε βασισθεί σε 
εσφαλμένες πληροφορίες που ήσαν 
καθοριστικός παράγοντας για την 
απόφαση.  Η απόφαση της Επιτροπής 
αιτιολογείται δεόντως και δίδεται στον 
αντίστοιχο φορέα υλοποίησης του έργου 
και στο αντίστοιχο κράτος μέλος ή 
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αντίστοιχα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τους 
περιφερειακούς καταλόγους έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που υποβάλλουν οι ομάδες 
στον κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση. Η Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει 
μεμονωμένα έργα από τον κατάλογο 
μόνον όταν το ζητήσει ο αντίστοιχος 
φορέας υλοποίησης του έργου ή στην 
περίπτωση κατά την οποία η 
συμπερίληψη του έργου στον 
περιφερειακό κατάλογο είχε βασισθεί σε 
εσφαλμένες πληροφορίες που ήσαν 
καθοριστικός παράγοντας για την 
απόφαση.  Η απόφαση της Επιτροπής 
αιτιολογείται δεόντως και δίδεται στον 
αντίστοιχο φορέα υλοποίησης του έργου 
και στο αντίστοιχο κράτος μέλος ή 
αντίστοιχα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση συμπληρώνει την πρόταση τροπολογιών για το άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4.

Τροπολογία 255
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ η 
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο Άρθρο 4.
Για τα έργα που αφορούν τον τομέα 
διοξειδίου του άνθρακα και εμπίπτουν 
στην κατηγορία που αναφέρεται στο 
σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ, η 
Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το 
δυναμικό μελλοντικής επέκτασης, ώστε 
να συμπεριλαμβάνονται επιπλέον κράτη 
μέλη.

6. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του 
παραρτήματος ΙΙ η Επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στο Άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 256
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ η 
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο Άρθρο 4. 
Για τα έργα που αφορούν τον τομέα 
διοξειδίου του άνθρακα και εμπίπτουν 
στην κατηγορία που αναφέρεται στο 
σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ, η Επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη το δυναμικό 
μελλοντικής επέκτασης, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται επιπλέον κράτη μέλη.

6. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ η Επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στο Άρθρο 4. Για τα έργα που αφορούν τον 
τομέα διοξειδίου του άνθρακα και 
εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται 
στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ, η 
Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το 
δυναμικό μελλοντικής επέκτασης, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται επιπλέον κράτη μέλη.

Or. de
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Τροπολογία 257
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ η 
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στο Άρθρο 4.
Για τα έργα που αφορούν τον τομέα 
διοξειδίου του άνθρακα και εμπίπτουν 
στην κατηγορία που αναφέρεται στο 
σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ, η Επιτροπή 
λαμβάνει επίσης υπόψη το δυναμικό 
μελλοντικής επέκτασης, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται επιπλέον κράτη μέλη.

6. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ η Επιτροπή αξιολογεί την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στο Άρθρο 4. Για τα έργα που αφορούν τον 
τομέα διοξειδίου του άνθρακα και 
εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται 
στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ, η 
Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη το 
δυναμικό μελλοντικής επέκτασης, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται επιπλέον κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 258
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της σύστασης σχετικά με κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αποστέλλει ο 
Οργανισμός, η Επιτροπή καταρτίζει 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
που ισχύει για ολόκληρη την Ένωση, ενώ 
ταυτόχρονα μεριμνά ώστε να δίδεται 
επαρκής προσοχή στα περιφερειακά και 
μικρά κράτη μέλη και στον στόχο να 
τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση 
εντός της Ένωσης μέχρι το 2015. Ο 
κατάλογος επανεξετάζεται και 
επικαιροποιείται, εφόσον κρίνεται 
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σκόπιμο, κάθε δύο χρόνια, σε συνάρτηση 
με τα δεκαετή σχέδια ανάπτυξης δικτύου 
της Ένωσης και σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 3 έως 6α του παρόντος 
άρθρου

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ομαδοποιήσεις έργων δεν είναι πραγματικά κατάλληλες για το αέριο.

Τροπολογία 259
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της γνώμης του Οργανισμού σχετικά με 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, η 
Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για 
ολόκληρη την Ένωση, ενώ ταυτόχρονα 
μεριμνά ώστε να δίδεται επαρκής 
προσοχή στα περιφερειακά και μικρά 
κράτη μέλη και στον στόχο να 
τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση 
εντός της Ένωσης μέχρι το 2015. Ο 
κατάλογος επανεξετάζεται και 
επικαιροποιείται εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο κάθε δύο χρόνια σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 3 έως 6α του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 260
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Βάσει των περιφερειακών καταλόγων 
που εγκρίνονται από τις ομάδες, η 
Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για 
ολόκληρη την Ένωση. Ο κατάλογος 
αναθεωρείται και επικαιροποιείται 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν 
κάθε δύο χρόνια. Ο πρώτος κατάλογος θα 
εγκριθεί το αργότερο μέχρι την 31η 
Ιουλίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται από την παράγραφο 1 για λόγους χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία 261
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 
άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση. Σε καθένα 
από αυτά τα σχέδια, δίδεται η μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα στα έργα.

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του σχετικού δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης δικτύων που εκπονούν τα  
ENTSOs για την ηλεκτρική ενέργεια ή το 
φυσικό αέριο, σύμφωνα με το άρθρο 8 
του κανονισμού 714/2009 και τον 
κανονισμό 715/2009, των σχετικών 
σχεδίων περιφερειακών επενδύσεων 
δυνάμει του άρθρου 12 των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 715/2009 και των 
σχετικών δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης 
δικτύων δυνάμει του άρθρου 22 των 
οδηγιών 72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, 
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καθώς και άλλων σχετικών εθνικών 
σχεδίων υποδομής, κατά περίπτωση. Εντός 
εκάστου των σχεδίων αυτών τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος συνοδεύονται από 
αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και 
λαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεργασία ΔΣΑΔ είναι ανοιχτή και ελαστική για να ενσωματώνει έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που προτείνονται από τις περιφερειακές ομάδες. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν 
περιλαμβάνονται στο τελευταίο ΔΣΑΔ πρέπει να συνοδεύονται και από ανάλυση κόστους-
ωφέλειας.

Τροπολογία 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 
άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση. Σε καθένα 
από αυτά τα σχέδια, δίδεται η μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα στα έργα.

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 
άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τον διαφορετικό χαρακτήρα των σχεδίων, δεν είναι σαφές τι εννοείται με τους 
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όρους «η μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα στα έργα» και για τον λόγο αυτό πρέπει να 
διαγραφούν. Δεν πρέπει να ιεραρχούνται τα έργα σε κανένα εθνικό ή ευρωπαϊκό σχέδιο όπως 
αναφέρεται και στην τροπολογία για το άρθρο 4 παράγραφος 4.

Τροπολογία 263
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 
άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση. Σε καθένα 
από αυτά τα σχέδια, δίδεται η μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα στα έργα.

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 
άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 264
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 

7. Μετά την απόφαση της Επιτροπής, τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των σχετικών 
σχεδίων περιφερειακών επενδύσεων 
δυνάμει του άρθρου 12 των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 715/2009 και των 
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άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση. Σε καθένα από 
αυτά τα σχέδια, δίδεται η μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα στα έργα.

σχετικών δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης 
δικτύων δυνάμει του άρθρου 22 των 
οδηγιών 72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, 
καθώς και άλλων σχετικών εθνικών 
σχεδίων υποδομής, κατά περίπτωση. Σε 
καθένα από αυτά τα σχέδια, δίδεται η 
μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα στα 
έργα.

Or. en


