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Τροπολογία 474
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια και η 
διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 475
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια και η διάρκειά 
της δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια:

Or. en

Τροπολογία 476
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια και η διάρκειά 
της δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια:

Or. en
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Τροπολογία 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια και η διάρκειά 
της δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια:

Or. en

Τροπολογία 478
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια και η διάρκειά 
της δεν υπερβαίνει τα τρία έτη:

1. Η διαδικασία χορήγησης αδειών 
αποτελείται από δύο στάδια και η διάρκειά 
της δεν υπερβαίνει τα δύο έτη:

Or. en

Τροπολογία 479
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η διαδικασία που προηγείται της 
αίτησης καλύπτει την περίοδο μεταξύ της 
έναρξης της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας και της αποδοχής των 
υποβληθέντων εγγράφων του φακέλου της 
αίτησης από την αρμόδια αρχή και η 
διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

διαγράφεται
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Για την κατοχύρωση της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο(ι) 
φορέας(είς) υλοποίησης κοινοποιούν 
εγγράφως το έργο στην αρμόδια αρχή 
του(ων) οικείου(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών), το οποίο συνοδεύεται από 
μια σύντομη παρουσίαση του έργου με 
εύλογο βαθμό ανάλυσης. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή τη δέχεται 
ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν έχει φτάσει 
σε αρκετό βαθμό ωριμότητας για να 
περάσει στη διαδικασία χορήγησης 
άδειας, ή την απορρίπτει εγγράφως. Σε 
περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Η 
ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της 
κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή 
σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας. Στην περίπτωση που 
εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη, η αποδοχή παραλαβής της 
κοινοποίησης από την τελευταία αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Or. en

Τροπολογία 480
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η διαδικασία που προηγείται της 
αίτησης καλύπτει την περίοδο μεταξύ της 
έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και της αποδοχής των υποβληθέντων 
εγγράφων του φακέλου της αίτησης από 
την αρμόδια αρχή και η διάρκειά της δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη.

α) Η διαδικασία κοινοποίησης που 
προηγείται της αίτησης καλύπτει την 
περίοδο μεταξύ της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας και της 
αποδοχής των υποβληθέντων εγγράφων 
του φακέλου της αίτησης από την αρμόδια 
αρχή και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 481
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η διαδικασία που προηγείται της 
αίτησης καλύπτει την περίοδο μεταξύ της 
έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και της αποδοχής των υποβληθέντων 
εγγράφων του φακέλου της αίτησης από 
την αρμόδια αρχή και η διάρκειά της δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη.

α) Η διαδικασία που προηγείται της 
αίτησης καλύπτει την περίοδο μεταξύ της 
έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και της αποδοχής των υποβληθέντων 
εγγράφων του φακέλου της αίτησης από 
την αρμόδια αρχή και η διάρκειά της δεν 
υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι εντός 18 μηνών είναι δυνατόν να προωθηθούν οι μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και κοινοποίησης του έργου, καθώς και να συνταχθούν οι απαραίτητες εκθέσεις. 
Απαραίτητη διόρθωση τεχνικής φύσεως.

Τροπολογία 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η διαδικασία που προηγείται της 
αίτησης καλύπτει την περίοδο μεταξύ της 
έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και της αποδοχής των υποβληθέντων 
εγγράφων του φακέλου της αίτησης από 
την αρμόδια αρχή και η διάρκειά της δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη.

α) Η διαδικασία που προηγείται της 
αίτησης καλύπτει την περίοδο μεταξύ της 
έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
και της αποδοχής των υποβληθέντων 
εγγράφων του φακέλου της αίτησης από 
την αρμόδια αρχή και η διάρκειά της δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη.

Or. en
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Τροπολογία 483
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την κατοχύρωση της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο(ι) 
φορέας(είς) υλοποίησης κοινοποιούν 
εγγράφως το έργο στην αρμόδια αρχή 
του(ων) οικείου(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών), το οποίο συνοδεύεται από μια 
σύντομη παρουσίαση του έργου με εύλογο 
βαθμό ανάλυσης. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή τη δέχεται 
ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν έχει φτάσει 
σε αρκετό βαθμό ωριμότητας για να 
περάσει στη διαδικασία χορήγησης 
άδειας, ή την απορρίπτει εγγράφως. Σε 
περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Η 
ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της 
κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή 
σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας. Στην περίπτωση που 
εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη, η αποδοχή παραλαβής της 
κοινοποίησης από την τελευταία αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Για την κατοχύρωση της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο(ι) 
φορέας(είς) υλοποίησης κοινοποιούν 
εγγράφως το έργο στην αρμόδια αρχή 
του(ων) οικείου(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών), το οποίο συνοδεύεται από μια 
σύντομη παρουσίαση του έργου με εύλογο 
βαθμό ανάλυσης. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή τη δέχεται ή 
παρέχει λεπτομερώς στον αιτούντα όλες 
τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες, 
εκθέτοντας αναλυτικά την φύση, την 
προέλευση και τα χαρακτηριστικά των 
στοιχείων που ζητούνται. Η ημερομηνία 
υπογραφής της αποδοχής της κοινοποίησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας. 
Στην περίπτωση που εμπλέκονται δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη, η αποδοχή 
παραλαβής της κοινοποίησης από την 
τελευταία αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Or. en

Τροπολογία 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την κατοχύρωση της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο(ι) 

Για την κατοχύρωση της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο(ι) 
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φορέας(είς) υλοποίησης κοινοποιούν 
εγγράφως το έργο στην αρμόδια αρχή 
του(ων) οικείου(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών), το οποίο συνοδεύεται από μια 
σύντομη παρουσίαση του έργου με εύλογο 
βαθμό ανάλυσης. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή τη δέχεται 
ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν έχει φτάσει 
σε αρκετό βαθμό ωριμότητας για να 
περάσει στη διαδικασία χορήγησης 
άδειας, ή την απορρίπτει εγγράφως. Σε 
περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Η 
ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της 
κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή 
σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας. Στην περίπτωση που 
εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη 
μέλη, η αποδοχή παραλαβής της 
κοινοποίησης από την τελευταία αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας.

φορέας(είς) υλοποίησης κοινοποιούν 
εγγράφως το έργο στην αρμόδια αρχή 
του(ων) οικείου(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών), το οποίο συνοδεύεται από μια 
σύντομη παρουσίαση του έργου με εύλογο 
βαθμό ανάλυσης. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή τη δέχεται ή 
παρέχει λεπτομερώς στον αιτούντα όλες 
τις απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες, 
εκθέτοντας αναλυτικά την φύση, την 
προέλευση και τα χαρακτηριστικά των 
στοιχείων που ζητούνται. Η ημερομηνία 
υπογραφής της αποδοχής της κοινοποίησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας. 
Στην περίπτωση που εμπλέκονται δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη, η αποδοχή 
παραλαβής της κοινοποίησης από την 
τελευταία αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

Or. en

Τροπολογία 485
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
προγενέστερη ημερομηνία για την 
προθεσμία, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει το ένα έτος· 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει 
αυτό το χρονικό όριο για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν προγενέστερη 
ημερομηνία για την προθεσμία, εφόσον το 



AM\900618EL.doc 9/107 PE487.999v01-00

EL

κρίνουν σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
προγενέστερη ημερομηνία για την 
προθεσμία, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει το ένα έτος· 
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η 
αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει 
αυτό το χρονικό όριο για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δύο έτη. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να καθορίσουν προγενέστερη 
ημερομηνία για την προθεσμία, εφόσον το 
κρίνουν σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 487
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει το ένα έτος.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
προγενέστερη ημερομηνία για την 

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει τους έξη 
μήνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίσουν προγενέστερη ημερομηνία για 
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προθεσμία, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. την προθεσμία, εφόσον το κρίνουν 
σκόπιμο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι είναι δυνατόν δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ενημέρωσης του 
κοινού .

Τροπολογία 488
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
προγενέστερη ημερομηνία για την 
προθεσμία, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη 
διαδικασία χορήγησης άδειας, που 
καλύπτει την περίοδο από την αποδοχή της 
υποβληθείσας αίτησης έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης από την 
αρμόδια αρχή, δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
προγενέστερη ημερομηνία για την 
προθεσμία, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 489
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός διαστήματος ενός μήνα από την
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας, δυνάμει της παραγράφου 1 
στοιχείο α) η αρμόδια αρχή, σε στενή 
συνεργασία με τις άλλες αρχές που αφορά 
το έργο, προσδιορίζει το υλικό πεδίο και το 

2. Ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης 
κοινοποιεί(ούν) εγγράφως το σχεδιασμένο 
έργο στην αρμόδια αρχή του(ων) 
οικείου(ων) κράτους(ών) μέλους(ών), το 
οποίο συνοδεύεται από μια σύντομη 
παρουσίαση του έργου με εύλογο βαθμό 
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κατά πόσο θα είναι λεπτομερείς οι 
πληροφορίες που θα υποβάλει ο φορέας 
υλοποίησης ως τμήμα του φακέλου της 
αίτησης για έκδοση εμπεριστατωμένης 
απόφασης. Ο κατάλογος ελέγχου που 
παρατίθεται στο παράρτημα VΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) αποτελεί τη βάση για τον 
προσδιορισμό αυτών των στοιχείων. Για το 
σκοπό αυτό συγκαλείται τουλάχιστον μια 
συνεδρίαση όπου συμμετέχει η αρμόδια 
αρχή και ο φορέας υλοποίησης και, εάν 
κριθεί σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, 
άλλες αρχές και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων. Το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη συνεδρίαση δημοσιεύεται και
διαβιβάζεται στον φορέα υλοποίησης μια 
λεπτομερής παρουσίαση της αίτησης, η 
οποία περιλαμβάνει και τα πορίσματα της 
συνεδρίασης.

ανάλυσης. Εντός διαστήματος ενός μήνα 
από την κοινοποίηση, η αρμόδια αρχή, σε 
στενή συνεργασία με τις άλλες αρχές που 
αφορά το έργο, προσδιορίζει το υλικό 
πεδίο και το κατά πόσο θα είναι 
λεπτομερείς οι πληροφορίες που θα 
υποβάλει ο φορέας υλοποίησης ως τμήμα 
του φακέλου της αίτησης για έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης. Ο 
κατάλογος ελέγχου που παρατίθεται στο 
παράρτημα VΙ σημείο 1 στοιχείο ε) 
αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό 
αυτών των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 
συγκαλείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση 
όπου συμμετέχει η αρμόδια αρχή και ο 
φορέας υλοποίησης και, εάν κριθεί 
σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, άλλες 
αρχές και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων. Το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη συνεδρίαση, διαβιβάζεται στον φορέα 
υλοποίησης μια λεπτομερής παρουσίαση 
της αίτησης, η οποία περιλαμβάνει και τα 
πορίσματα της συνεδρίασης.

Or. en

Τροπολογία 490
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός διαστήματος ενός μήνα από την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) η 
αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τις 
άλλες αρχές που αφορά το έργο, 
προσδιορίζει το υλικό πεδίο και το κατά 
πόσο θα είναι λεπτομερείς οι πληροφορίες 
που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης ως 
τμήμα του φακέλου της αίτησης για 
έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης. Ο 
κατάλογος ελέγχου που παρατίθεται στο 
παράρτημα VΙ σημείο 1 στοιχείο ε) 

2. Εντός διαστήματος ενός μήνα από την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) η 
αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τις 
άλλες αρχές που αφορά το έργο, 
προσδιορίζει το υλικό πεδίο και το κατά 
πόσο θα είναι λεπτομερείς οι πληροφορίες 
που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης ως 
τμήμα του φακέλου της αίτησης για 
έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης. Ο 
κατάλογος ελέγχου που παρατίθεται στο 
παράρτημα VΙ σημείο 1 στοιχείο ε) 
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αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό 
αυτών των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 
συγκαλείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση 
όπου συμμετέχει η αρμόδια αρχή και ο 
φορέας υλοποίησης και, εάν κριθεί 
σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, άλλες 
αρχές και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων. Το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη συνεδρίαση δημοσιεύεται και
διαβιβάζεται στον φορέα υλοποίησης μια 
λεπτομερής παρουσίαση της αίτησης, η 
οποία περιλαμβάνει και τα πορίσματα της 
συνεδρίασης.

αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό 
αυτών των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 
συγκαλείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση 
όπου συμμετέχει η αρμόδια αρχή και ο 
φορέας υλοποίησης και, εάν κριθεί 
σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, άλλες
αρχές και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων. Το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη συνεδρίαση, διαβιβάζεται στον φορέα 
υλοποίησης μια λεπτομερής παρουσίαση 
της αίτησης, η οποία περιλαμβάνει και τα 
πορίσματα της συνεδρίασης.

Or. en

Τροπολογία 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός διαστήματος ενός μήνα από την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) η 
αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τις 
άλλες αρχές που αφορά το έργο, 
προσδιορίζει το υλικό πεδίο και το κατά 
πόσο θα είναι λεπτομερείς οι πληροφορίες 
που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης ως 
τμήμα του φακέλου της αίτησης για 
έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης. Ο 
κατάλογος ελέγχου που παρατίθεται στο 
παράρτημα VΙ σημείο 1 στοιχείο ε) 
αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό 
αυτών των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 
συγκαλείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση 
όπου συμμετέχει η αρμόδια αρχή και ο 
φορέας υλοποίησης και, εάν κριθεί 
σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, άλλες 
αρχές και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων. Το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη συνεδρίαση δημοσιεύεται και
διαβιβάζεται στον φορέα υλοποίησης μια 

2. Εντός διαστήματος ενός μήνα από την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) η 
αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τις 
άλλες αρχές που αφορά το έργο, 
προσδιορίζει το υλικό πεδίο και το κατά 
πόσο θα είναι λεπτομερείς οι πληροφορίες 
που θα υποβάλει ο φορέας υλοποίησης ως 
τμήμα του φακέλου της αίτησης για 
έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης. Ο 
κατάλογος ελέγχου που παρατίθεται στο 
παράρτημα VΙ σημείο 1 στοιχείο ε) 
αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό 
αυτών των στοιχείων. Για το σκοπό αυτό 
συγκαλείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση 
όπου συμμετέχει η αρμόδια αρχή και ο 
φορέας υλοποίησης και, εάν κριθεί 
σκόπιμο από την αρμόδια αρχή, άλλες 
αρχές και ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων. Το αργότερο ένα μήνα μετά 
τη συνεδρίαση, διαβιβάζεται στον φορέα 
υλοποίησης μια λεπτομερής παρουσίαση 
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λεπτομερής παρουσίαση της αίτησης, η 
οποία περιλαμβάνει και τα πορίσματα της 
συνεδρίασης.

της αίτησης, η οποία περιλαμβάνει και τα 
πορίσματα της συνεδρίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της συνεδρίασης σε αυτό το 
πρώιμο στάδιο του έργου μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίησή του (π.χ., μέσω της
πρόκλησης κερδοσκοπικών ενεργειών σε σχέση με δουλείες επί ακινήτων και γήπεδα).

Τροπολογία 492
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό το λεπτομερές πρόγραμμα λαμβάνει 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 11, 
παράγραφος 2, την έννοια της 
συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 3, και τη 
διαδικασία έγκρισης που ταιριάζει 
περισσότερο στον τύπο του έργου.

Or. en

Τροπολογία 493
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα που διασχίζουν τα σύνορα δύο 
ή περισσότερων κρατών μελών, οι 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
ευθυγραμμίζουν τα χρονοδιαγράμματά 
τους και καταρτίζουν κοινό πρόγραμμα.

Αυτό το λεπτομερές πρόγραμμα λαμβάνει 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 11, 
παράγραφος 2, την έννοια της 
συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με το 
άρθρο 10, παράγραφος 3, και τη 
διαδικασία έγκρισης που ταιριάζει 
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περισσότερο στον ειδικό χαρακτήρα του 
έργου.
Για τα έργα που διασχίζουν τα σύνορα δύο 
ή περισσότερων κρατών μελών, οι 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών 
ευθυγραμμίζουν τα χρονοδιαγράμματά 
τους και καταρτίζουν κοινό πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 494
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
διασφαλίζει την πληρότητα και την 
κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της 
αίτησης και ζητά τη γνώμη της αρμόδιας 
αρχής σχετικά με το φάκελο αυτό κατά το 
δυνατόν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας που προηγείται της αίτησης. 
Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για την 
τήρηση των προθεσμιών και τη 
συμμόρφωση με το λεπτομερές πρόγραμμα 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
διασφαλίζει την πληρότητα και την 
κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της 
αίτησης και ζητά τη γνώμη της αρμόδιας 
αρχής σχετικά με το φάκελο αυτό κατά το 
δυνατόν νωρίτερα. Ο φορέας υλοποίησης 
του έργου συνεργάζεται με την αρμόδια 
αρχή για την τήρηση των προθεσμιών και 
τη συμμόρφωση με το λεπτομερές 
πρόγραμμα κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 495
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
διασφαλίζει την πληρότητα και την 
κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της 

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
διασφαλίζει την πληρότητα και την 
κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της 
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αίτησης και ζητά τη γνώμη της αρμόδιας 
αρχής σχετικά με το φάκελο αυτό κατά το 
δυνατόν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας που προηγείται της αίτησης. Ο 
φορέας υλοποίησης του έργου 
συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για την 
τήρηση των προθεσμιών και τη 
συμμόρφωση με το λεπτομερές πρόγραμμα 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

αίτησης και ζητά τη γνώμη της αρμόδιας 
αρχής σχετικά με το φάκελο αυτό κατά το 
δυνατόν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας που προηγείται της αίτησης. Ο 
φορέας υλοποίησης του έργου 
συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια 
αρχή για την τήρηση των προθεσμιών και 
τη συμμόρφωση με το λεπτομερές 
πρόγραμμα κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 496
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αρμόδιες αρχές εκθέτουν στις 
συνεδριάσεις της Ομάδας την πρόοδο 
που σημειώθηκε στο θέμα των 
διαδικασιών για την χορήγηση άδειας σε 
έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 497
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Σε περίπτωση που λήξει η προθεσμία 
για την έκδοση της εμπεριστατωμένης 
απόφασης, η αρμόδια αρχή παρουσιάζει 
στην αρμόδια ομάδα τα μέτρα που έχει 
λάβει ή που πρόκειται να λάβει για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης 
αδειών με τη λιγότερη δυνατή 

6. Σε περίπτωση που λήξει η προθεσμία 
για την έκδοση της εμπεριστατωμένης 
απόφασης, η αρμόδια αρχή παρουσιάζει 
στην αρμόδια ομάδα τα πρόσθετα μέτρα 
που έχει λάβει ή που πρόκειται να λάβει 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
χορήγησης αδειών με τη λιγότερη δυνατή 
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καθυστέρηση. Η ομάδα δύναται να ζητήσει 
από την αρμόδια αρχή να ενημερώνει 
τακτικά σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε αυτό το ζήτημα.

καθυστέρηση. Η ομάδα δύναται να ζητήσει 
από την αρμόδια αρχή να ενημερώνει 
τακτικά σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε αυτό το ζήτημα.

Or. en

Τροπολογία 498
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Σχεδιασμός ανάπτυξης δικτύων και έργα 

κοινού ενδιαφέροντος
(1) Κατά την κατάρτιση εθνικών και 
περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων 
για δίκτυα μεταφοράς που μπορεί να 
επηρεάζονται σημαντικά από έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, καθώς και κατά την 
κατάρτιση κοινοτικών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων για δίκτυα 
μεταφοράς, τα κράτη μέλη, οι φορείς
εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής και 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας («ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής 
Ενέργειας») εξασφαλίζουν ότι πληρούνται 
τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:
- Ως βάση των σχεδίων ανάπτυξης 
δικτύων καταρτίζονται τουλάχιστον τρία 
διαφορετικά εύλογα σενάρια για τη 
μελλοντική εξέλιξη της προσφοράς και 
της ζήτησης και εγκρίνονται από τη 
ρυθμιστική αρχή.
- Τα σενάρια έχουν ιδιαιτέρως ως άξονα 
την τήρηση των στόχων που ισχύουν για 
το κράτος μέλος και συνίστανται στην 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την 
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αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
- Τα σενάρια καθώς και τα δεδομένα στα 
οποία βασίζονται δημοσιεύονται με την 
υποβολή τους στη ρυθμιστική αρχή 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2.
- Η ρυθμιστική αρχή πραγματοποιεί 
τουλάχιστον μία δημόσια διαβούλευση 
πριν από την έγκριση.
(2) Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ιδιωτικά συμφέροντα που 
συνδέονται με την προστασία 
προσωπικών ή επιχειρησιακών 
δεδομένων υπερτερούν του συμφέροντος 
για δημοσίευση των βασικών στοιχείων 
του σχεδιασμού ανάπτυξης του δικτύου, 
όλα τα δεδομένα από τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
τα οποία απαιτούνται για την ανεξάρτητη 
παρακολούθηση της ανάγκης για έργα 
ανάπτυξης τίθενται στη διάθεση του 
κοινού. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας («ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής 
Ενέργειας») όσον αφορά τα βασικά 
στοιχεία του δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 
8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009.

Or. de

Τροπολογία 499
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
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ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
υποβάλλουν στον Οργανισμό και την 
Επιτροπή την αντίστοιχη μεθοδολογία 
τους, που αφορά μεταξύ άλλων τη 
διαμόρφωση των δικτύων και της αγοράς, 
για την εκπόνηση εναρμονισμένης 
μακροπρόθεσμης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη της 
ενεργειακής υποδομής. Η ανάλυση αυτή 
θα αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2.
 Η μεθοδολογία καταρτίζεται κατά τρόπο 
διαφανή, αφού προηγηθούν επίσημες 
διαβουλεύσεις με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τους άμεσα 
ενδιαφερομένους φορείς . Η κατάρτιση 
της μεθοδολογίας συμμορφώνεται προς 
τις οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές και 
τα σχετικά σενάρια θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ, με άλλη συναφή νομοθεσία 
της Ένωσης, καθώς και με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής για 
τους χάρτες πορείας 2050. Το σχέδιο 
μεθοδολογίας δημοσιοποιείται και 
υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση 
σύμφωνα με τυποποιημένες διαδικασίες 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.
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Τροπολογία 500
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των 
δικτύων και της αγοράς, εκπόνησης
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

1. Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου, 
αφού προηγηθούν επίσημες 
διαβουλεύσεις με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τους άμεσα 
ενδιαφερομένους φορείς, υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή τις 
αντίστοιχες μεθοδολογίες τους αφενός για 
την εκπόνηση εναρμονισμένης ανάλυσης 
κόστους-οφέλους για ολόκληρο το 
ενεργειακό σύστημα της Ένωσης που θα 
εφαρμοστεί από τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
μέσω των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης 
των δικτύων και αφετέρου για την ειδική 
ανάλυση του έργου που θα εφαρμοστεί 
από τους φορείς υλοποίησης για τα δικά 
τους έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α), β) και δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές και 
είναι συνεπής με τους κανόνες και τους 
δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα 
IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 
δεν είναι δραστηριότητα που υπάγεται σε ρυθμίσεις, η μεθοδολογία για μία εναρμονισμένη 
ανάλυση κόστους-οφέλους δεν πρέπει να εφαρμόζεται στην κατηγορία που εμπίπτει στο σημείο 
1 στοιχείο γ) του παραρτήματος ΙΙ.
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Τροπολογία 501
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των 
δικτύων και της αγοράς, εκπόνησης
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

1. Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου, 
αφού προηγηθούν επίσημες 
διαβουλεύσεις με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τους άμεσα 
ενδιαφερομένους φορείς, υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή τις 
αντίστοιχες μεθοδολογίες τους αφενός για 
την εκπόνηση εναρμονισμένης ανάλυσης 
κόστους-οφέλους για ολόκληρο το 
ενεργειακό σύστημα της Ένωσης που θα 
εφαρμοστεί από τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
μέσω των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης 
των δικτύων και αφετέρου για την ειδική 
ανάλυση του έργου που θα εφαρμοστεί 
από τους φορείς υλοποίησης για τα δικά 
τους έργα κοινού ενδιαφέροντος τα οποία
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α), β) και δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές και 
είναι συνεπής με τους κανόνες και τους 
δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα 
IV.

Or. en

Τροπολογία 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

1. Εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
υποβάλλουν στον Οργανισμό και την 
Επιτροπή την αντίστοιχη μεθοδολογία 
τους, που αφορά μεταξύ άλλων τη 
διαμόρφωση των δικτύων και της αγοράς, 
για την εκπόνηση εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό περιθώριο ενός μήνα στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς στον τομέα του ηλεκτρισμού για την παροχή μεθοδολογίας δεν επαρκεί δεδομένου 
ότι ορισμένα από τα κριτήρια που περιλαμβάνει το παράρτημα V έχουν προστεθεί σε αυτά που 
λαμβάνονται υπόψη στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης των δικτύων ENTSO για τον ηλεκτρισμό. 
Παράλληλα, είναι απαραίτητο η μεθοδολογία να οικοδομηθεί επί σαφούς νομικής βάσεως. Το 
χρονικό περιθώριο ενός έτους είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την ανάπτυξη νέων 
μεθοδολογιών, ιδίως εάν περιλαμβάνονται και οι εξωτερικές επιδράσεις.

Τροπολογία 503
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
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Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, για την εκπόνηση
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
αρχές και τα κριτήρια που καθορίζονται 
στο άρθρο 4, παράγραφος 2 και στα 
παραρτήματα IV και V. Τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους φορείς, 
περιλαμβανομένων και των χρηστών των 
υποδομών, των οργανώσεων που 
εκπροσωπούν τους φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών και των φορέων ανάπτυξης 
συστημάτων εκτός μεταφοράς, σε 
πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της 
μεθοδολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνεται διαβούλευση με οργάνωση που εκπροσωπεί επίσης και όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης υποδομών αερίου.

Τροπολογία 504
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 1. Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη 
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του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

ισχύος του παρόντος κανονισμού τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
υποβάλλουν στον Οργανισμό και την 
Επιτροπή την αντίστοιχη μεθοδολογία 
τους, που αφορά μεταξύ άλλων τη 
διαμόρφωση των δικτύων και της αγοράς, 
για την εκπόνηση εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές και συγκεκριμένα κατόπιν 
διαβουλεύσεων με την ομάδα χρηστών 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα V.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για συνεργασία και συμμετοχή των ενδιαφερομένων καθιστούν την περίοδο των 
τεσσάρων μηνών πιο ρεαλιστική. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε πρώιμο 
στάδιο στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας της ανάλυσης κόστους-οφέλους και θα πρέπει να 
ζητείται η γνώμη τους μέσω των κατηγοριών χρηστών που εκπροσωπούν όλες τις ενώσεις 
ενδιαφερομένων. Οι κατηγορίες χρηστών θα συνεδριάσουν τουλάχιστον δύο φορές πριν τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς στον τομέα του ηλεκτρισμού και του 
αερίου υποβάλουν τη μεθοδολογία στον Οργανισμό και την Επιτροπή (βλ. τροπολογία στο 
παράρτημα V, νέο σημείο 13).

Τροπολογία 505
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 



PE487.999v01-00 24/107 AM\900618EL.doc

EL

ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, μαζί με τα 
τυποποιημένα έξοδα για διάφορες 
κατηγορίες έργων, η οποία αφορά μεταξύ 
άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων και 
της αγοράς, για την εκπόνηση
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Η μεθοδολογία καταρτίζεται με 
βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 506
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, για την εκπόνηση
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
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αρχές. οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές. Το 
σχέδιο μεθοδολογίας δημοσιοποιείται και 
υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με 
τυποποιημένες διαδικασίες της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μία δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο μεθοδολογίας για την ανάλυση κόστους-
οφέλους και όχι μόνο η τελική δημοσίευση της μεθοδολογίας.

Τροπολογία 507
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, για την εκπόνηση
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές, και 
συγκεκριμένα κατόπιν διαβουλεύσεων με 
τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, 
περιλαμβανομένων και άλλων φορέων 
εκμετάλλευσης υποδομής και των 
αντίστοιχων οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν.

Or. en
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Τροπολογία 508
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, για την εκπόνηση
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη της 
ενεργειακής υποδομής σε κλίμακα 
περιφέρειας. Η ανάλυση αυτή θα αφορά τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 509
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
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στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης 
ανάλυσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο 
το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, για την εκπόνηση
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη της 
ενεργειακής υποδομής σε κλίμακα 
περιφέρειας. Η ανάλυση αυτή θα αφορά τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V 
αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη της ενεργειακής υποδομής, όπως την αποφυγή των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, και την ταχύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο δίκτυο.

Τροπολογία 510
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης 
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 

1. Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα Ευρωπαϊκά 
Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (ENTSO) στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και του αερίου υποβάλλουν 
στον Οργανισμό και την Επιτροπή την 
αντίστοιχη μεθοδολογία τους, που αφορά 
μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων 
και της αγοράς, εκπόνησης 
εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα 
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αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οριζόμενη προθεσμία είναι υπερβολικά σύντομη για σοβαρή διαβούλευση· κατά συνέπεια, 
πρέπει να παραταθεί.

Τροπολογία 511
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της μεθοδολογίας και μετά από επίσημη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ο 
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή.

2. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της μεθοδολογίας και μετά από επίσημη 
διαβούλευση με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ο 
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER) πρέπει να διαδραματίζει ρόλο στρατηγικής σημασίας ως ενδιάμεσου φορέα μεταξύ των 
ENTSO και της Επιτροπής για τον τελικό ορισμό της μεθοδολογίας της ανάλυσης κόστους-
οφέλους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συνεργάζονται με τον ACER με διαφανή τρόπο 
πριν χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους ως μέσου αναφοράς για 
μελλοντικά έργα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να ζητείται τουλάχιστον η γνώμη του EDF και να 
υπάρχει, στο επίπεδο αυτό, αμοιοβαία πληροφόρηση όσον αφορά τη μεθοδολογία.
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Τροπολογία 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της μεθοδολογίας και μετά από επίσημη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ο 
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή.

2. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της μεθοδολογίας και μετά από επίσημη 
διαβούλευση με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ο 
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας υγιής έλεγχος της μεθοδολογίας της ανάλυσης κόστους-οφέλους, από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, που εγγυάται ανεξαρτησία και διαφάνεια, αποτελεί απαράβατη 
προϋπόθεση για να καθοριστεί μία μεθοδολογία κατάλληλη για τον σκοπό της. Όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να έχουν την ευκαιρία να διατυπώνουν παρατηρήσεις επί της ως 
άνω μεθοδολογίας και όχι μόνο οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν – όπως ισχύει συνήθως 
με τις δημόσιες διαβουλεύσεις που διεξάγουν η Επιτροπή, ο Οργανισμός και τα ENTSO.

Τροπολογία 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της μεθοδολογίας και μετά από επίσημη 
διαβούλευση με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ο 
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή.

2. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της μεθοδολογίας και μετά από επίσημη 
διαβούλευση με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, ο 
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά 
με τη μεθοδολογία, η οποία απευθύνεται 
στην Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 514
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης του Οργανισμού η 
Επιτροπή εκδίδει με τη σειρά της απόφαση 
για τη μεθοδολογία.

3. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης του Οργανισμού η 
Επιτροπή εκδίδει με τη σειρά της απόφαση 
για τη μεθοδολογία, την οποία διαβιβάζει 
προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, 
μαζί με τις δύο μεθοδολογίες.

Or. ro

Τροπολογία 515
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης της Επιτροπής, τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
επιφέρουν τις ανάλογες προσαρμόζουν 
αναλόγως τη μεθοδολογία τους και την 
υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή.

4. Εντός τριών μηνών από την έγκριση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της ΕΕ, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου επιφέρουν τις ανάλογες 
προσαρμόζουν αναλόγως τη μεθοδολογία 
τους και την υποβάλλουν προς έγκριση 
στην Επιτροπή.

Or. ro

Τροπολογία 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση 
της Επιτροπής, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δημοσιεύουν τη μεθοδολογία
στους ιστοτόπους τους. Κατόπιν 
αιτήματος, διαβιβάζουν στην Επιτροπή και 
τον Οργανισμό τα αντίστοιχα σύνολα 
εισερχόμενων δεδομένων κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 1, 
καθώς επίσης και άλλα σχετικά δεδομένα 
που αφορούν τα δίκτυα, τη ροή του 
φορτίου και την αγορά σε επαρκώς 
ακριβή μορφή σύμφωνα με τις εθνικές 
νομοθεσίες και τις σχετικές συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα είναι 
έγκυρα κατά την ημερομηνία του 
αιτήματος. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των δεδομένων αυτών κατά την 
επεξεργασία που πραγματοποιείται από 
τους εν λόγω φορείς ή από οποιοδήποτε 
μέρος που εκπονεί αναλύσεις για 
λογαριασμό τους με βάση τα εν λόγω 
δεδομένα.

5. Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση 
της Επιτροπής, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δημοσιεύουν τις αντίστοιχες 
μεθοδολογίες τους στους ιστοτόπους τους. 
Κατόπιν αιτήματος, διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή και τον Οργανισμό τα αντίστοιχα 
σύνολα εισερχόμενων δεδομένων κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 1. Τα
δεδομένα είναι έγκυρα κατά την 
ημερομηνία του αιτήματος. Η Επιτροπή 
και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών κατά την επεξεργασία που 
πραγματοποιείται από τους εν λόγω φορείς 
ή από οποιοδήποτε μέρος που εκπονεί 
αναλύσεις για λογαριασμό τους με βάση τα 
εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόταση για την εξασφάλιση συνέπειας με την τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 517
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση 5. Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση 
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της Επιτροπής, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δημοσιεύουν τη μεθοδολογία
στους ιστοτόπους τους. Κατόπιν 
αιτήματος, διαβιβάζουν στην Επιτροπή και 
τον Οργανισμό τα αντίστοιχα σύνολα 
εισερχόμενων δεδομένων κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 1, 
καθώς επίσης και άλλα σχετικά δεδομένα 
που αφορούν τα δίκτυα, τη ροή του 
φορτίου και την αγορά σε επαρκώς ακριβή 
μορφή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 
και τις σχετικές συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα είναι 
έγκυρα κατά την ημερομηνία του 
αιτήματος. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των δεδομένων αυτών κατά την 
επεξεργασία που πραγματοποιείται από 
τους εν λόγω φορείς ή από οποιοδήποτε 
μέρος που εκπονεί αναλύσεις για 
λογαριασμό τους με βάση τα εν λόγω 
δεδομένα.

της Επιτροπής, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δημοσιεύουν τις αντίστοιχες 
μεθοδολογίες τους στους ιστοτόπους τους. 
Κατόπιν αιτήματος, διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή και τον Οργανισμό τα αντίστοιχα 
σύνολα εισερχόμενων δεδομένων κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 1. Τα 
δεδομένα είναι έγκυρα κατά την 
ημερομηνία του αιτήματος. Η Επιτροπή 
και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών κατά την επεξεργασία που 
πραγματοποιείται από τους εν λόγω φορείς 
ή από οποιοδήποτε μέρος που εκπονεί 
αναλύσεις για λογαριασμό τους με βάση τα 
εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 518
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση 
της Επιτροπής, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δημοσιεύουν τη μεθοδολογία 
στους ιστοτόπους τους. Κατόπιν 
αιτήματος, διαβιβάζουν στην Επιτροπή και 
τον Οργανισμό τα αντίστοιχα σύνολα 
εισερχόμενων δεδομένων κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 1, 
καθώς επίσης και άλλα σχετικά δεδομένα 

5. Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση 
της Επιτροπής, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δημοσιεύουν τη μεθοδολογία 
στους ιστοτόπους τους. Κατόπιν 
αιτήματος, διαβιβάζουν στην Επιτροπή και 
τον Οργανισμό τα αντίστοιχα σύνολα 
εισερχόμενων δεδομένων κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 1, 
καθώς επίσης και άλλα σχετικά δεδομένα 
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που αφορούν τα δίκτυα, τη ροή του 
φορτίου και την αγορά σε επαρκώς ακριβή 
μορφή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 
και τις σχετικές συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας. Τα δεδομένα είναι 
έγκυρα κατά την ημερομηνία του 
αιτήματος. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των δεδομένων αυτών κατά την 
επεξεργασία που πραγματοποιείται από 
τους εν λόγω φορείς ή από οποιοδήποτε 
μέρος που εκπονεί αναλύσεις για 
λογαριασμό τους με βάση τα εν λόγω 
δεδομένα.

που αφορούν τα δίκτυα, τη ροή του 
φορτίου και την αγορά σε επαρκώς ακριβή 
μορφή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες 
και τις σχετικές συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας. Για λόγους 
επαλήθευσης, η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός μπορούν να ζητήσουν να 
διαβιβαστεί από τα ENTSO ηλεκτρισμού 
και αερίου ο υπολογισμός στον οποίον 
βασίζεται το σύνολο δεδομένων. Τα 
δεδομένα είναι έγκυρα κατά την 
ημερομηνία του αιτήματος. Η Επιτροπή 
και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων 
αυτών κατά την επεξεργασία που 
πραγματοποιείται από τους εν λόγω φορείς 
ή από οποιοδήποτε μέρος που εκπονεί 
αναλύσεις για λογαριασμό τους με βάση τα 
εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 519
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η μεθοδολογία επικαιροποιείται και 
βελτιώνεται τακτικά βάσει της 
διαδικασίας που ορίζεται στις 
παραγράφους 1 έως 5. Μετά από την 
επίσημη διαβούλευση με τις οργανώσεις 
που εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
και την Επιτροπή, ο Οργανισμός δύναται 
να ζητήσει την ενημέρωση ή τη βελτίωση 
της μεθοδολογίας κατόπιν κατάλληλης 
αιτιολόγησης και με την κατάρτιση 
χρονοδιαγραμμάτων.

6. Οι μεθοδολογίες επικαιροποιούνται και 
βελτιώνονται κατά περίπτωση, βάσει της
δημοσίευσης των δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων και της διαδικασίας 
που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 5.

Or. en
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Τροπολογία 520
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009.

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει της 
διαδικασίας επιλογής έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 3, 
βάσει του διασυνοριακού επιμερισμού του 
αντίστοιχου κόστους για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 13 
και βάσει όλων των επακόλουθων 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
ηλεκτρισμού ή αερίου που εκπονούν τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
δυνάμει του άρθρου 8 των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009.

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009.Τα βασικά αποτελέσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους στα σχετικά 
σενάρια ανάπτυξης πρέπει να 
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περιλαμβάνονται στη διαδικασία 
διαβούλευσης και στις τελικές εκθέσεις 
των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης 
δικτύων.

Or. en

Amendment 522
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009.

7. Οι μεθοδολογίες εφαρμόζονται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009 σχετικά με την ανάλυση 
κόστους-οφέλους για ολόκληρο το 
ενεργειακό σύστημα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 523
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά όσο και 

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό τα αντίστοιχα μοντέλα τους 
δικτύου και αγοράς ηλεκτρισμού και 
δικτύου και αγοράς αερίου, που 
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την αποθήκευση ηλεκτρισμού και αερίου 
και καλύπτει τις περιοχές και τους 
διαδρόμους προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο παράρτημα Ι και 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την 
έγκρισή του από την Επιτροπή σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

περιλαμβάνουν αντιστοίχως τόσο τη 
μεταφορά όσο και την αποθήκευση 
ηλεκτρισμού και αερίου και καλύπτει τις 
περιοχές και τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που επισημαίνονται στο 
παράρτημα Ι και καταρτίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Μετά την έγκριση αυτών 
των μοντέλων από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, τα μοντέλα αυτά θα
περιληφθούν στις αντίστοιχες 
μεθοδολογίες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνέργειες κοινών μοντέλων αγοράς και δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ουδόλως 
είναι προφανείς. Για τον ηλεκτρισμό και το αέριο θα πρέπει να αναπτυχθούν δύο χωριστά 
μοντέλα.

Τροπολογία 524
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά όσο και 
την αποθήκευση ηλεκτρισμού και αερίου 
και καλύπτει τις περιοχές και τους 
διαδρόμους προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο παράρτημα Ι και 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την 
έγκρισή του από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στον Οργανισμό, στην 
Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο της ΕΕ κοινό μοντέλο 
δικτύου και αγοράς ηλεκτρισμού και 
αερίου, που περιλαμβάνει τόσο τη 
μεταφορά όσο και την αποθήκευση 
ηλεκτρισμού και αερίου και καλύπτει τις 
περιοχές και τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που επισημαίνονται στο 
παράρτημα Ι και καταρτίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Μετά την έγκρισή του από 
την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο της ΕΕ σύμφωνα με τη 
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διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 
2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

Or. ro

Τροπολογία 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά όσο και 
την αποθήκευση ηλεκτρισμού και αερίου 
και καλύπτει τις περιοχές και τους 
διαδρόμους προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο παράρτημα Ι και 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την 
έγκρισή του από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό συνεπή και διαδραστικά 
μοντέλα δικτύου και αγοράς ηλεκτρισμού 
και αερίου, που περιλαμβάνει τόσο τη 
μεταφορά όσο και την αποθήκευση 
ηλεκτρισμού και αερίου και καλύπτει τις 
περιοχές και τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που επισημαίνονται στο 
παράρτημα Ι και καταρτίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Μετά την έγκριση αυτών 
των μοντέλων από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, τα μοντέλα αυτά θα
περιληφθούν στη μεθοδολογία.

Or. en

Τροπολογία 526
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
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υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά όσο και 
την αποθήκευση ηλεκτρισμού και αερίου 
και καλύπτει τις περιοχές και τους 
διαδρόμους προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο παράρτημα Ι και 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την 
έγκρισή του από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τη μεταφορά, τερματικούς 
σταθμούς ΥΦΑ, και την αποθήκευση 
ηλεκτρισμού και αερίου και καλύπτει τις 
περιοχές και τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που επισημαίνονται στο 
παράρτημα Ι και καταρτίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Μετά την έγκρισή του από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, το 
μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνεται στη 
μεθοδολογία.

Or. en

Τροπολογία 527
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά όσο και 
την αποθήκευση ηλεκτρισμού και αερίου 
και καλύπτει τις περιοχές και τους 
διαδρόμους προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο παράρτημα Ι και 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την 
έγκρισή του από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τη μεταφορά, τερματικούς 
σταθμούς ΥΦΑ, και την αποθήκευση 
ηλεκτρισμού και αερίου και καλύπτει τις 
περιοχές και τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που επισημαίνονται στο 
παράρτημα Ι και καταρτίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Μετά την έγκρισή του από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, το 
μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνεται στη 
μεθοδολογία.

Or. en
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Τροπολογία 528
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τόσο τη μεταφορά όσο και 
την αποθήκευση ηλεκτρισμού και αερίου 
και καλύπτει τις περιοχές και τους 
διαδρόμους προτεραιότητας που 
επισημαίνονται στο παράρτημα Ι και 
καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την 
έγκρισή του από την Επιτροπή σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 4, το μοντέλο αυτό 
συμπεριλαμβάνεται στη μεθοδολογία.

8. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα 
ENTSO ηλεκτρισμού και αερίου πρέπει να 
υποβάλουν στην Επιτροπή και τον 
Οργανισμό κοινό μοντέλο δικτύου και 
αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου, που 
περιλαμβάνει τη μεταφορά, τερματικούς 
σταθμούς ΥΦΑ, και την αποθήκευση 
ηλεκτρισμού και αερίου και καλύπτει τις 
περιοχές και τους διαδρόμους 
προτεραιότητας που επισημαίνονται στο 
παράρτημα Ι και καταρτίζονται σύμφωνα 
με τις αρχές που καθορίζονται στο 
παράρτημα V. Μετά την έγκρισή του από 
την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, το 
μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνεται στη 
μεθοδολογία.

Or. en

Τροπολογία 529
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
ΙΙ βαρύνουν τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) β) και δ) και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς ή τον φορέα υλοποίησης της 
υποδομής μεταφοράς του(ων) 
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αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και, στον βαθμό 
που δεν καλύπτονται από μισθώματα 
συμφόρησης ή άλλα τέλη, καταβάλλονται 
από τους χρήστες του δικτύου μέσω των 
τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα σε 
αυτό(ά) το/τα κράτος(η) μέλος(η).

Όσον αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο σημείο 
2 ου παραρτήματος ΙΙ, η προηγούμενη
πρόταση εφαρμόζεται μόνον εφόσον 
τουλάχιστον ένας φορέας υλοποίησης 
ζητήσει από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για 
ολόκληρο το κόστος του έργου ή μέρος 
αυτού και εάν από αξιολόγηση της 
ζήτησης της αγοράς προκύπτει ότι το 
κόστος δεν αναμένεται να καλυφθεί από 
τα τέλη που καταβάλλουν οι χρήστες της 
υποδομής. Όταν υπάρχουν περισσότεροι 
του ενός φορείς υλοποίησης για το έργο, 
οι οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ζητούν αμελλητί από όλους τους φορείς 
υλοποίησης να υποβάλλουν από κοινού το 
αίτημα επένδυσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 4. Οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου δεν ισχύουν για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που έχουν λάβει απαλλαγή 
δυνάμει του άρθρου 36 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. en

Τροπολογία 530
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
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έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
ΙΙ βαρύνουν τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα
σημεία 1 στοιχεία α), β) και δ) του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) όπου εντοπίζονται τα καθαρά 
θετικά αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.
1α. Οι επενδυτικές δαπάνες που 
σχετίζονται με έργο κοινού ενδιαφέροντος 
που εμπίπτει στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς ή τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος 
αποθήκευσης, σε περίπτωση 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης που 
υπάγονται σε ρυθμίσεις ή τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
ΥΦΑ του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) 
όπου εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται 
με έργο κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται 
σημεία 1 στοιχεία α) έως δ) και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 

Οι δαπάνες που καθορίζονται στο σημείο 
5 του Παραρτήματος V και αφορούν έργα
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
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φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) όπου εντοπίζονται τα καθαρά 
θετικά αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

ΙΙ, πλην των έργων αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, βαρύνουν 
τον(ους) φορέα(είς) εκμετάλλευσης 
συστήματος μεταφοράς του(ων) 
κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

Or. en

Τροπολογία 532
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
ΙΙ βαρύνουν τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης
στα δίκτυα.

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
ΙΙ βαρύνουν τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται, όπου τούτο είναι δυνατόν 
συναρτήσει της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης, από τους 
χρήστες του δικτύου μέσω των τιμολογίων 
πρόσβασης στα δίκτυα. 

Or. ro

Τροπολογία 533
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται 
με έργο κοινού ενδιαφέροντος που
εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται 
σημεία 1 στοιχεία α) έως δ) και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) όπου εντοπίζονται τα καθαρά 
θετικά αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

Το κόστος που αφορά έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το σημείο 5 
του Παραρτήματος V, και εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
ΙΙ βαρύνουν τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση επιμερισμού του κόστους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το κόστος των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος και όχι μόνο οι επενδυτικές δαπάνες, διότι διαφορετικά ο 
επιμερισμός του κόστους δεν θα είναι αποτελεσματικός.

Τροπολογία 534
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α) έως δ) και 2 του παραρτήματος 
ΙΙ βαρύνουν τον(ους) φορέα(είς) 
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
του(ων) κράτους(ών) μέλους(ών) όπου 
εντοπίζονται τα καθαρά θετικά 
αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.

Οι επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με 
έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει 
στις κατηγορίες που αναφέρονται σημεία 1 
στοιχεία α), β) και δ) και 2 στοιχεία α) και 
δ) του παραρτήματος ΙΙ βαρύνουν τον(ους) 
φορέα(είς) εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς του(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών) όπου εντοπίζονται τα καθαρά 
θετικά αποτελέσματα του έργου και 
καταβάλλονται από τους χρήστες του 
δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης 
στα δίκτυα.
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Τροπολογία 535
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται στις επενδυτικές δαπάνες 
που μπορούν να επιστραφούν μέσω 
τιμολογίων πρόσβασης στο δίκτυο, με τα 
οποία χρεώνονται οι χρήστες του δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 
(ΕΚ) 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 536
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται στις επενδυτικές δαπάνες 
που μπορούν να επιστραφούν μέσω 
τιμολογίων πρόσβασης στο δίκτυο, με τα 
οποία χρεώνονται οι χρήστες του δικτύου 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού 
(ΕΚ) 715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μία κατάσταση όπου οι επενδυτικές δαπάνες μπορούν να κατανεμηθούν στους χρήστες του 
δικτύου όπως, για παράδειγμα, ύστερα από επίσημες δεσμεύσεις ως αποτέλεσμα εξέτάσεως της 
αγοράς, ή δεσμεύσεις της ρυθμιστικής αρχής, μία περίπλοκη διαδικασία επιμερισμού του 
κόστους θα εισήγαγε περιττή ρυθμιστική επιβάρυνση.
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Τροπολογία 537
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Θα αναπτυχθεί σύστημα κριτηρίων 
για το κόστος επενδύσεων των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, 
προκειμένου να εντοπίζονται σημεία 
αναφοράς και βέλτιστες πρακτικές που 
θα εγγυώνται την αποδοτικότητα σε 
σχέση με το κόστος. Στις περιπτώσεις 
σημαντικών αδικαιολόγητων διαφορών 
σε σχέση με το κόστος, η Επιτροπή θα 
μπορεί να δημοσιεύει πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η κατασκευή της 
υποδομής όσο το δυνατόν αποδοτικότερα 
από πλευράς κόστους.

Or. en

Τροπολογία 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σημαντικές αυξήσεις στις επενδυτικές 
δαπάνες κοινοποιούνται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και από τον 
Οργανισμό στην Επιτροπή. Αν ο φορέας 
εκτέλεσης του έργου δεν δώσει 
ικανοποιητική αιτιολόγηση, η Επιτροπή 
μπορεί να προκηρύξει πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στην οποία θα 
μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε 
φορέας υλοποίησης έργου.
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Τροπολογία 539
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό, δέσμη επαρκών δεικτών 
προκειμένου να συγκρίνονται οι 
επενδυτικές δαπάνες ανά μονάδα μεταξύ 
φορέων υλοποίησης από κράτος μέλος σε 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία συγκριτική ανάλυση επιδόσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη από τώρα με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 540
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2 ενημερώνει(ουν) τακτικά 
όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με την πρόοδο του έργου 
και τον προσδιορισμό του κόστους και των 
συνεπειών που επιφέρει. Μόλις έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που έχει επιλεγεί 
δυνάμει του Άρθρου 3 και εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 

Όταν εφαρμόζεται η πρώτη πρόταση του 
σημείου 1, ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης 
ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) β) 
και δ) και σημείο 2 ενημερώνει(ουν) 
τακτικά όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την πρόοδο 
του έργου και τον προσδιορισμό του 
κόστους και των συνεπειών που επιφέρει. 
Μόλις τέτοιας μορφής έργα φτάσουν σε 
επαρκή βαθμό ωριμότητας, ο φορέας 
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παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2 φτάσει σε επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου υποβάλλει αίτημα επένδυσης, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο διασυνοριακός 
επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

υλοποίησης του έργου υποβάλλει αίτημα 
επένδυσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
αίτημα στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές για τη λήψη απόφασης όσον αφορά 
τον διασυνοριακό επιμερισμό κόστους, μαζί 
με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 541
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2 ενημερώνει(ουν) τακτικά 
όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με την πρόοδο του έργου 
και τον προσδιορισμό του κόστους και των 
συνεπειών που επιφέρει. Μόλις έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που έχει επιλεγεί 
δυνάμει του Άρθρου 3 και εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2 φτάσει σε επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου υποβάλλει αίτημα επένδυσης, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο διασυνοριακός 
επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

Ο(ι) φορέας(είς) υλοποίησης ενός έργου 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) β) και
δ) και σημείο 2 ενημερώνει(ουν) τακτικά 
όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με την πρόοδο του έργου 
και τον προσδιορισμό του κόστους και των 
συνεπειών που επιφέρει. Μόλις έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που έχει επιλεγεί 
δυνάμει του Άρθρου 3 και εμπίπτει στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2 φτάσει σε επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου υποβάλλει αίτημα επένδυσης, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνεται ο διασυνοριακός 
επιμερισμός κόστους, στις οικείες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 542
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ανάλυση κόστους-οφέλους με βάση την 
μεθοδολογία που καταρτίστηκε δυνάμει 
του· και

α) λεπτομερή ανάλυση κόστους-οφέλους 
την οποία πραγματοποιεί ο φορέας 
υλοποίησης ή διαπιστευμένο ανεξάρτητο 
μέρος το οποίο ορίζεται από τον φορέα 
υλοποίησης με βάση την μεθοδολογία που 
καταρτίστηκε δυνάμει του Άρθρου 12· και

Or. en

Τροπολογία 543
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έγκριση των πρώτων δεκαετών 
σχεδίων ανάπτυξης δικτύων με βάση τη 
μεθοδολογία του άρθρου 12 παράγραφος 
7 στοιχείο α), ενημερώνονται τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους 
οφέλους ENTSO με βάση τις εξελίξεις 
που μεσολάβησαν από τη δημοσίευσή 
του. Οι φορείς εκτέλεση έργων μπορούν 
επίσης να περιλαμβάνουν τις 
παρατηρήσεις τους για τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης κόστους οφέλους ENTSO ή 
πρόσθετα στοιχεία που δεν καλύπτει η 
ανάλυση ENTSO.

Or. en

Τροπολογία 544
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο φορέας εκτέλεσης έργου ή το 
καθορισμένο διαπιστευμένο ανεξάρτητο 
μέρος που πραγματοποιεί τη λεπτομερή 
ανάλυση κόστους οφέλους υποβάλλει 
στον Οργανισμό όλα τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς 
της ανάλυσης κόστους οφέλους, ο δε 
Οργανισμός εξετάζει, αξιολογεί και 
επιβεβαιώνει ότι οι υποβαλλόμενες 
αναλύσεις κόστους οφέλους διεξάγονται 
με αντικειμενικότητα και ουδετερότητα, 
με βάση τη μεθοδολογία που 
αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 545
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής του τελευταίου αιτήματος από 
την τελευταία εμπλεκόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, κατόπιν διαβούλευσης με τον(ους) 
εμπλεκόμενο(ους) φορέα(είς) υλοποίησης, 
λαμβάνουν από κοινού απόφαση σχετικά 
με τον επιμερισμό του επενδυτικού 
κόστους που θα βαρύνει κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης συστήματος για το εν λόγω 
έργο, καθώς επίσης και σχετικά με την 
συμπερίληψή του στα τιμολόγια των 
δικτύων. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να αποφασίσουν τον επιμερισμό 
ενός μέρους μόνο των δαπανών ή να 
επιμερίσουν τις δαπάνες σε μια δέσμη 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής του τελευταίου αιτήματος από 
την τελευταία εμπλεκόμενη εθνική 
ρυθμιστική αρχή, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές, κατόπιν εγκρίσεως από τον 
Οργανισμό της ανάλυσης κόστους-
οφέλους που συνέταξε ο φορέας 
υλοποίησης ή το καθορισμένο 
διαπιστευμένο ανεξάρτητο μέρος και 
κατόπιν διαβούλευσης με τον(ους) 
εμπλεκόμενο(ους) φορέα(είς) υλοποίησης, 
λαμβάνουν από κοινού απόφαση σχετικά 
με τον επιμερισμό του επενδυτικού 
κόστους που θα βαρύνει κάθε φορέα 
εκμετάλλευσης συστήματος για το εν λόγω 
έργο, καθώς επίσης και σχετικά με την 
συμπερίληψή του στα τιμολόγια των 
δικτύων. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να αποφασίσουν τον επιμερισμό 
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ενός μέρους μόνο των δαπανών ή να 
επιμερίσουν τις δαπάνες σε μια δέσμη 
διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 546
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την απόφαση διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, λαμβάνονται 
υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και τα 
αντίστοιχα οφέλη του(ων) έργου(ων) στα 
οικεία κράτη μέλη και η ενδεχόμενη 
ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.

Κατά την απόφαση διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, λαμβάνονται 
υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους επί τη βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίστηκε δυνάμει 
του άρθρου 12·(π.χ. το οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, 
αλλά και τα αντίστοιχα οφέλη του(ων) 
έργου(ων) στα οικεία κράτη μέλη) και η 
ενδεχόμενη ανάγκη χρηματοδοτικής 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 547
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την απόφαση διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, λαμβάνονται 
υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και τα 
αντίστοιχα οφέλη του(ων) έργου(ων) στα 
οικεία κράτη μέλη και η ενδεχόμενη 
ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.

Κατά την απόφαση διασυνοριακού 
επιμερισμού του κόστους, λαμβάνονται 
υπόψη το οικονομικό κόστος, αλλά και τα 
αντίστοιχα οφέλη του(ων) έργου(ων) στα 
οικεία κράτη μέλη και η ενδεχόμενη 
ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.
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Τροπολογία 548
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση κοινοποιείται, αμελλητί, από 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στον 
Οργανισμό μαζί με όλες τις σχετικές με 
την εν λόγω απόφαση πληροφορίες. 
Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρονται 
λεπτομερώς οι λόγοι βάσει των οποίων 
έγινε ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ 
των κρατών μελών, όπως τα εξής:

Η απόφαση επιμερισμού του κόστους
κοινοποιείται, αμελλητί, από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές στον Οργανισμό μαζί με 
όλες τις σχετικές με την εν λόγω απόφαση 
πληροφορίες. Ειδικότερα, πρέπει να 
αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι βάσει 
των οποίων έγινε ο επιμερισμός του 
κόστους μεταξύ των κρατών μελών, όπως 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 549
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση επιμερισμού θα δημοσιευτεί. Η απόφαση επιμερισμού του κόστους θα 
δημοσιευτεί.

Or. en

Τροπολογία 550
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4



PE487.999v01-00 52/107 AM\900618EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση επιμερισμού θα δημοσιευτεί. Η απόφαση επιμερισμού του κόστους θα 
δημοσιευτεί. Εφαρμόζονται τα άρθρα 19, 
20 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009.

Or. en

Τροπολογία 551
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση επιμερισμού θα δημοσιευτεί. Η απόφαση επιμερισμού του κόστους θα 
δημοσιευτεί.

Or. en

Τροπολογία 552
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Οργανισμός κοινοποιεί αμελλητί 
αντίγραφο όλων των αποφάσεων, καθώς 
και όλων των σχετικών πληροφοριών, στην 
Επιτροπή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι 
δυνατό να παρέχονται σε συγκεντρωτική 
μορφή. Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

7. Ο Οργανισμός κοινοποιεί αμελλητί 
αντίγραφο όλων των αποφάσεων 
επιμερισμού του κόστους, καθώς και όλων 
των σχετικών πληροφοριών, στην 
Επιτροπή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι 
δυνατό να παρέχονται σε συγκεντρωτική 
μορφή. Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. en



AM\900618EL.doc 53/107 PE487.999v01-00

EL

Τροπολογία 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α
Από τους χρηματοδοτικούς πόρους που 
προορίζονται για έργα ενεργειακής 
υποδομής τουλάχιστον τα δύο τρίτα 
διατίθενται σε έργα υποδομής ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, στην έκθεσή της του Ιουνίου 2011, εκτιμά τις συνολικές επενδύσεις που 
απαιτούνται για υποδομές έως το 2020 περίπου σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Εξ αυτών 
περίπου 140 δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούνται για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και 70 
δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές αερίου. Η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
είναι ανάλογη με το μέγεθος των επενδυτικών αναγκών. Δύο τρίτα του συνολικού διαθέσιμου 
προϋπολογισμού πρέπει να διατεθεί για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 554
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), σε 
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αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

σχέση με τους κινδύνους που προκύπτουν 
συνήθως σε παρεμφερές έργο υποδομής 
και εφόσον για τους κινδύνους αυτούς δεν 
υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 36 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι στο εν λόγω έργο παρέχονται 
κατάλληλα κίνητρα κατά την εφαρμογή 
του άρθρου 37 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, του άρθρου 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Σε σχέση με την καταβολή τελών δικτύου, 
οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού 
αερίου και οι εγκαταστάσεις 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) δεν 
αντιμετωπίζονται ως τελικοί 
καταναλωτές, για να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η ανταγωνιστικότητά τους.

Or. de

Τροπολογία 555
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
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προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), σε 
σχέση με τους κινδύνους που προκύπτουν 
συνήθως σε παρεμφερές έργο υποδομής 
και εφόσον για τους κινδύνους αυτούς δεν 
υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 36 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι στο εν λόγω έργο παρέχονται 
κατάλληλα κίνητρα κατά την εφαρμογή 
του άρθρου 37 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, του άρθρου 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Εάν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας 
αντιμετωπίζονται ως τελικοί 
καταναλωτές όσον αφορά την καταβολή 
τελών δικτύου, τα κράτη μέλη εξαιρούν 
μελλοντικά τις εν λόγω εγκαταστάσεις 
από την υποχρέωση καταβολής αυτών 
των τελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη εξαίρεση για τα έργα αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι 
ενδεδειγμένη, διότι αποτελούν σημαντικό μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης και έχουν μεγάλη 
σημασία για μια καλώς λειτουργούσα υποδομή δικτύου· υπάρχει όμως ανταγωνισμός μεταξύ 
των έργων αυτών καθώς και σε σχέση με άλλες δυνατότητες αποθήκευσης και ευελιξίας. Αυτό 
πρέπει να ισχύει και για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου και για τις 
εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν αποτελούν τελικούς καταναλωτές, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις για την περαιτέρω λειτουργία των υφισταμένων εγκαταστάσεων με 
την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταβολής τελών.

Τροπολογία 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Η 
παράγραφος αυτή ισχύει με την 
επιφύλαξη των σχεδίων παροχής 
κινήτρων τα οποία έχουν ήδη προβλεφθεί 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία 557
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
714/2009, και αφού ληφθούν υπόψη οι 
προβλεπόμενες μελλοντικές επιβαρύνσεις 
των καταναλωτών ενέργειας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι στο εν 
λόγω έργο παρέχονται κατάλληλα κίνητρα 
κατά την εφαρμογή του άρθρου 37 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 
του άρθρου 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, του άρθρου 14 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και του 
άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Or. en

Τροπολογία 558
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
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ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 
(α), (β), (δ) και (ε), καθώς και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 559
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του Άρθρο 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του Άρθρο 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
επιδράσεις του έργου σε περιφερειακό ή 
ενωσιακό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές αναλύουν περαιτέρω τους ειδικούς 
κινδύνους που οφείλονται στον(ους) 
φορέα(είς) υλοποίησης του έργου, τα 
μέτρα μετριασμού κινδύνου που έχουν 
ληφθεί και την αιτιολόγηση του κινδύνου 
με στόχο την επίτευξη του καθαρού 
θετικού αντικτύπου του έργου σε σύγκριση 
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αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.

με μια λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν τους 
κινδύνους που συνδέονται με το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και τους 
αναπτυξιακούς κινδύνους.

Or. de

Τροπολογία 560
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του Άρθρο 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του Άρθρο 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς και διανομής, 
τόσο χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το 
έλλειμμα είσπραξης των δαπανών και την 
ανάπτυξη.

Or. nl

Τροπολογία 561
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του άρθρου 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα γενικά πορίσματα 
της ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται και 
ιδιαίτερα των θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων του έργου σε περιφερειακό ή 
ενωσιακό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές αναλύουν περαιτέρω τους ειδικούς
κινδύνους που οφείλονται στον(ους) 
φορέα(είς) υλοποίησης του έργου, τα 
μέτρα μετριασμού κινδύνου που έχουν 
ληφθεί και την αιτιολόγηση του κινδύνου 
με στόχο την επίτευξη του καθαρού 
θετικού αντικτύπου του έργου σε σύγκριση 
με μια λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 562
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του Άρθρο 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 

2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
αποφασίζουν την χορήγηση των κινήτρων 
αυτών σύμφωνα με τα πορίσματα της 
ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της 
μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει 
του Άρθρο 12 και ιδιαίτερα τις θετικές 
εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε 
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περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.

περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναλύουν 
περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που 
οφείλονται στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης του έργου, τα μέτρα 
μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, τις νέες 
τεχνολογίες διανομής ενέργειας, το 
έλλειμμα είσπραξης των δαπανών, καθώς 
και την ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 563
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και περιλαμβάνουν:

διαγράφεται

α) κανόνες για τις προληπτικές 
επενδύσεις, ή
β) κανόνες για την αναγνώριση
αποδοτικών δαπανών που προκύπτουν 
πριν τη θέση σε λειτουργία του έργου, ή
γ) κανόνες παροχής επιπλέον απόδοσης 
για το επενδυθέν στο έργο κεφάλαιο ή
δ) οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρείται 
απαραίτητο και κατάλληλο.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Μόνον οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν απόφαση για τα κίνητρα. Η φύση των κινήτρων 
μπορεί να ποικίλει σύμφωνα με τον ειδικό σχεδιασμό του συστήματος τιμολόγησης κράτους 
μέλους και πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες συγκεκριμένου έργου. Επομένως, δεν είναι 
απαραίτητο να προβλέπεται γενικός κατάλογος πιθανών κινήτρων.

Τροπολογία 564
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και περιλαμβάνουν:

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των κινήτρων που χορηγούνται δεν πρέπει να περιορίζεται στα ως άνω κίνητρα 
επειδή η πράξη αυτή θα απέτρεπε την αναζήτηση νέων κινήτρων για επενδύσεις.

Τροπολογία 565
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και περιλαμβάνουν:

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν:

Or. en
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Τροπολογία 566
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης 
των τους υψηλότερων κινδύνων που 
προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις σε 
έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου.

β) την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης 
των υψηλότερων κινδύνων που 
προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις σε 
έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και σε έργα ευφυών δικτύων.

Or. nl

Τροπολογία 567
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης 
των τους υψηλότερων κινδύνων που 
προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις σε 
έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου.

β) την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης 
των τους υψηλότερων κινδύνων που 
προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις σε 
έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και σε έργα ευφυών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 568
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης 
των τους υψηλότερων κινδύνων που 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις σε 
έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου.

Or. de

Τροπολογία 569
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που 
ενέχουν.

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές οι οποίες αποφάσισαν 
να παρέχουν πρόσθετα κίνητρα οφείλουν
να δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, 
καθώς και τα κριτήρια στα οποία 
βασίζονται για την αξιολόγηση των 
επενδύσεων σε έργα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των 
υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν.

Or. en

Τροπολογία 570
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που 
ενέχουν.

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και σε έργα ευφυών δικτύων και 
των υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν.

Or. nl
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Τροπολογία 571
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που 
ενέχουν.

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και σε έργα ευφυών δικτύων, και 
των υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν.

Or. en

Τροπολογία 572
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που 
ενέχουν.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de

Τροπολογία 573
António Fernando Correia de Campos
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κίνητρα που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

6. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον 
ACER, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τα κίνητρα που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, λαμβάνοντας κατά περίπτωση 
υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες.

Or. en

Τροπολογία 574
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κίνητρα που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τα κίνητρα που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και το 
άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009. Σε αυτό το πλαίσιο, 
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι κανόνες 
που διέπουν την επιπλέον απόδοση 
κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 3,
στοιχείο γ), του παρόντος άρθρου. 

Or. de

Τροπολογία 575
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κίνητρα που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κίνητρα σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η δυνατότητα παροχής κινήτρων για την κατασκευή νέων υποδομών προβλέπεται 
ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) No. 715/2009, το κείμενο δεν πρέπει να περιορίζεται στα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος μνεία των οποίων γίνεται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 576
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
κίνητρα που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφοι 1 έως 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 23 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τα κίνητρα που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και το 
άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009.

   

Or. ro

Τροπολογία 577
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



PE487.999v01-00 68/107 AM\900618EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Επιχειρησιακός συντονισμός

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία 
των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, ο Οργανισμός υποβάλλει 
στην Επιτροπή, εντός 6 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
τις προτάσεις του για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή του κατάλληλου, σε 
πραγματικό χρόνο, επιχειρησιακού 
συντονισμού.
2. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:
α) πλήρεις επιχειρησιακές προδιαγραφές, 
όπου προσδιορίζονται σαφώς οι 
πληροφορίες που πρέπει να 
συγκεντρωθούν και να διανεμηθούν 
μεταξύ όλων των διασυνδεδεμένων 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς εντός της κάθε 
διασυνδεδεμένης περιοχής·
β) μοντέλα διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας·
γ) χρονοδιαγράμματα εφαρμογής·
3. Εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της προτάσεως, η Επιτροπή 
προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και δημοσιεύει 
αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την 
πρόταση.
4. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού, η Επιτροπή αναθέτει στα 
ENTSO-E και ENTSO-G να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή του κατάλληλου 
επιχειρησιακού συντονισμού.
5. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 α 
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επιχειρησιακές πληροφορίες διατίθενται 
σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους 
διασυνδεδεμένους φορείς εκμετάλλευσης 
και στον Οργανισμό. Κάθε φορέας 
εκμετάλλευσης ορίζει αρμόδιο επαφής ο 
οποίος αναλαμβάνει να απαντά σε 
ερωτήσεις σχετικά με τις εν λόγω 
πληροφορίες που υποβάλλουν ο 
Οργανισμός ή άλλοι φορείς 
εκμετάλλευσης.
6. Μετά από περίοδο εφαρμογής 2 ετών, ο 
μηχανισμός συντονισμού υπόκειται σε 
αξιολόγηση από τον Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 578
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Επιχειρησιακός συντονισμός

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία 
των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, τα ENTSO-E και 
ENTSO-G υποβάλλουν στον Οργανισμό 
και στην Επιτροπή, εντός 6 μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, τις αντίστοιχες προτάσεις 
τους για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
του κατάλληλου, σε πραγματικού χρόνο, 
επιχειρησιακού συντονισμού. Η υποβολή 
μπορεί να λάβει τη μορφή ειδικών και 
δεσμευτικών διατάξεων κωδίκων δικτύου 
που πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διαδικασίες.
2. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:
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α) πλήρεις επιχειρησιακές προδιαγραφές, 
όπου προσδιορίζονται σαφώς οι 
πληροφορίες που πρέπει να 
συγκεντρωθούν και να διανεμηθούν 
μεταξύ όλων των διασυνδεδεμένων 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς εντός της κάθε 
διασυνδεδεμένης περιοχής·
β) μοντέλο διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας·
γ) χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
3. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής των προτάσεων, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει αιτιολογημένη 
γνώμη σχετικά με τις προτάσεις.
4. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού, η Επιτροπή αναθέτει στα 
ENTSO-E και ENTSO-G να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή του κατάλληλου 
επιχειρησιακού συντονισμού.
5. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 α 
επιχειρησιακές πληροφορίες διατίθενται 
σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους 
διασυνδεδεμένους φορείς εκμετάλλευσης 
και στον Οργανισμό. Κάθε φορέας 
εκμετάλλευσης ορίζει αρμόδιο επαφής ο 
οποίος αναλαμβάνει να απαντά σε 
ερωτήσεις σχετικά με τις εν λόγω 
πληροφορίες που υποβάλλουν ο 
Οργανισμός ή άλλοι φορείς 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ολοένα αυξανόμενης περιπλοκότητας και αλληλεξάρτησης του δικτύου, απαιτείται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρησιακός συντονισμός των συστημάτων προκειμένου να συλλέγονται 
σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές ανταλλαγές αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις σχετικές δαπάνες, προκειμένου να παρέχονται στην Επιτροπή, στα 
κράτη μέλη, στις ρυθμιστικές αρχές και στους φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
χρήσιμα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία 
των δικτύων υποδομών και του μελλοντικού σχεδιασμού γι αυτά.
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Τροπολογία 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Επιχειρησιακός συντονισμός

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία 
των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, τα ENTSO-E και 
ENTSO-G υποβάλλουν στον Οργανισμό 
και στην Επιτροπή, εντός 6 μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, τις αντίστοιχες προτάσεις 
τους για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
του κατάλληλου, σε πραγματικό χρόνο, 
επιχειρησιακού συντονισμού 
λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
περιφερειακές επιχειρησιακές απαιτήσεις.
2. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:
α) πλήρεις επιχειρησιακές προδιαγραφές, 
όπου προσδιορίζονται σαφώς οι 
πληροφορίες που πρέπει να 
συγκεντρωθούν και να διανεμηθούν 
μεταξύ όλων των διασυνδεδεμένων 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς εντός της κάθε 
διασυνδεδεμένης περιοχής·
β) χρονοδιαγράμματα εφαρμογής·
3. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής των προτάσεων, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει αιτιολογημένη 
γνώμη σχετικά με τις προτάσεις.
4. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού, η Επιτροπή αναθέτει στα 
ENTSO-E και ENTSO-G να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή του κατάλληλου 
επιχειρησιακού συντονισμού.
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5. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 α 
επιχειρησιακές πληροφορίες διατίθενται 
σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους 
διασυνδεδεμένους φορείς εκμετάλλευσης 
και στον Οργανισμό. Κάθε φορέας 
εκμετάλλευσης ορίζει αρμόδιο επαφής ο 
οποίος αναλαμβάνει να απαντά σε 
ερωτήσεις σχετικά με τις εν λόγω 
πληροφορίες που υποβάλλουν ο 
Οργανισμός ή άλλοι φορείς 
εκμετάλλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά την υποστήριξη στην ιδέα του συντονισμού σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSO), πρέπει τα κράτη μέλη και οι Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς τους να εξασφαλίσουν τη νομική ευθύνη της ασφάλειας του 
εφοδιασμού καθώς και την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
μεγάλες διαφορές στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των συστημάτων μεταφοράς. Επιπλέον, στην
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ υπάρχουν επαρκείς απαιτήσεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση και το 
καθεστώς ιδιοκτησίας των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSO).

Τροπολογία 580
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – Άρθρο -15 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -15

Τα έργα για τα οποία ισχύει απαλλαγή 
δυνάμει του άρθρου 36 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, δεν 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση σύμφωνα με 
τις διατάξεις του (κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη του καθεστώτος των έργων κοινού ενδιαφέροντος αλληλεπικαλύπτονται με τα οφέλη 
που απορρέουν από την απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009. Συγκεκριμένα, η συμπληρωματική 
χρηματοδοτική στήριξη θα μπορούσε να επηρεάσει την περίοδο απόσβεσης νέων υποδομών και 
να υπάρξουν επιπτώσεις στην απόφαση περί απαλλαγής. Τα έργα που απαλάσσονται δεν θα 
πρέπει κατά συνέπεια να επωφελούνται από συμπληρωματική χρηματοδοτική στήριξη δυνάμει 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλεξιμότητα έργων για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση

διαγράφεται

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 
2 και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»].
2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την 
Ένωση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για 
μελέτες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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[κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»], εάν εκπονούνται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και και
β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, 
προκύπτει ότι το έργο δεν είναι εμπορικά 
βιώσιμο. Κατά την αξιολόγηση της 
εμπορικής βιωσιμότητας του έργου 
λαμβάνονται υπόψη η απόφαση περί 
κινήτρων και η τεκμηρίωσή της που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
Άρθρο 14· και
γ) για το έργο έχει ληφθεί απόφαση 
διασυνοριακού επιμερισμού κόστους 
δυνάμει του άρθρου 36 ή, στην 
περίπτωση έργων για τα οποία ισχύει 
απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 36 της 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, έχει 
εκδοθεί γνωμοδότηση από τις αρμόδιες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τον 
Οργανισμό σχετικά με την εμπορική 
βιωσιμότητά του.
3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
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Ευρώπη»], εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς 
υλοποίησης μπορούν να αποδείξουν 
σαφώς τις σημαντικές θετικές εξωτερικές 
επιδράσεις των έργων και την έλλειψη 
εμπορικής βιωσιμότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια θα πρέπει να καθορίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό οι 
κατευθυντήριες γραμμές να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν. Οι όροι επιλεξιμότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού για 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο της ίδιας της 
διευκόλυνσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατό να βελτιωθεί η συνοχή ανάμεσα στη 
διάθεση της χρηματοδότησης της ΕΕ μετά τη σύναψη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 582
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιλεξιμότητα έργων για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση

Επιλεξιμότητα έργων και προϋποθέσεις ια 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση

Or. en

Τροπολογία 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 
2 και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια θα πρέπει να καθορίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό οι 
κατευθυντήριες γραμμές να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν. Οι όροι επιλεξιμότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού για 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο της ίδιας της 
διευκόλυνσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατό να βελτιωθεί η συνοχή ανάμεσα στη 
διάθεση της χρηματοδότησης της ΕΕ μετά τη σύναψη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2, 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και εργασίες 
καθώς και χρηματοοικονομικά μέσα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
[κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»], εάν εκτελούνται στα 
τμήματα των τομέων υποδομών του 
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φυσικού αερίου όπου εφαρμόζονται οι 
διατάξεις για τον διαχωρισμό της οδηγίας 
2009/73/EΚ σχετικά με κοινούς κανόνες 
για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών των 
κρατών μελών όπου εφαρμόζονται οι 
σχετικές παρεκκλίσεις.

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 
2 και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή η τρίτη δέσμη ελευθέρωσης της ενέργειας, ιδίως όσον 
αφορά την αγορά φυσικού αερίου, και να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή φυσικού αερίου και οι 
δραστηριότητες εφοδιασμού διαχωρίζονται, όπως επίσης και τα υφιστάμενα μονοπώλια στον 
τομέα των δικτύων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διευκολυνθεί θέτοντας ως προϋπόθεση ότι 
μόνο τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν φυσικό αέριο και υλοποιούνται στους τομείς 
υποδομών φυσικού αερίου στα κράτη μέλη, όπου πράγματι εφαρμόζεται ο ιδιοκτησιακός 
διαχωρισμός, θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση.

Τροπολογία 585
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
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τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Or. de

Τροπολογία 586
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].
Η επιλογή των χρηματοοικονομικών 
μέσων καθορίζεται από τον χαρακτήρα 
των έργων. Οι διάφορες μορφές 
χρηματοδότησης δεν είναι κατ’ ανάγκη 
εφαρμόσιμες σε κάθε έργο.

Or. de

Τροπολογία 587
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες είναι επιλέξιμα 
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αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 
2 και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

για χρηματοδοτική συνδρομή από την 
Ένωση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για 
μελέτες και χρηματοοικονομικών μέσων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Or. en

Τροπολογία 588
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1 
και 2 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Or. de

Τροπολογία 589
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
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εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 
και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1 
και 2 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Or. en

Τροπολογία 590
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, σημεία 1 
και 2 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»], εάν από το επιχειρηματικό 
πλάνο και άλλες διενεργηθείσες 
εκτιμήσεις, ιδίως από πιθανούς επενδυτές 
ή πιστωτές, προκύπτει ότι το έργο δεν 
είναι εμπορικά βιώσιμο.

Or. de

Τροπολογία 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την 
Ένωση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για 
μελέτες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
[κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 
την Ευρώπη»], εάν εκπονούνται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

διαγράφεται

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και και
β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, 
προκύπτει ότι το έργο δεν είναι εμπορικά 
βιώσιμο. Κατά την αξιολόγηση της 
εμπορικής βιωσιμότητας του έργου 
λαμβάνονται υπόψη η απόφαση περί 
κινήτρων και η τεκμηρίωσή της που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
Άρθρο 14· και
γ) για το έργο έχει ληφθεί απόφαση 
διασυνοριακού επιμερισμού κόστους 
δυνάμει του άρθρου 13 ή, στην 
περίπτωση έργων για τα οποία ισχύει 
απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 36 της 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, έχει 
εκδοθεί γνωμοδότηση από τις αρμόδιες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τον 
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Οργανισμό σχετικά με την εμπορική 
βιωσιμότητά του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια θα πρέπει να καθορίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό οι 
κατευθυντήριες γραμμές να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν. Οι όροι επιλεξιμότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού για 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο της ίδιας της 
διευκόλυνσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατό να βελτιωθεί η συνοχή ανάμεσα στη 
διάθεση της χρηματοδότησης της ΕΕ μετά τη σύναψη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 592
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2 είναι 
επίσης επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ραγδαία αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί μαζική ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων αποθήκευσης. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί 
σήμερα την αποτελεσματικότερη από τεχνικής και οικονομικής άποψης τεχνολογία για την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μειονεκτική αντιμετώπιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο καθεστώτων στήριξης μπορεί να οδηγήσει στην μείωση 
της ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση στη μείωση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μελλοντική κατασκευή 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με πολύ υψηλότερο κόστος 
ανάπτυξης διότι τα έργα με τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Τροπολογία 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημεία 2 και 3, είναι 
επίσης επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 594
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α), β) και δ) και σημείο 2, πλην 
των έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 595
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, είναι 
επίσης επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
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εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 596
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημεία 2 και 3, 
πλην των έργων αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να εξαιρούνται οι αγωγοί από την χρηματοοικονομική ενίσχυση.

Τροπολογία 597
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2, πλην των 
έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημεία 2 και 3, 
πλην των έργων αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρου 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 598
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη, η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η περιβαλλοντική ασφάλεια, περιλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα μπορούσε να αποτελέσει κομβική πηγή δημόσιας αξίας από τις επενδύσεις 
υποδομής. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αποφάσεις περί χρηματοδότησης και 
επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· και

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· Σε κάθε 
περίπτωση, με τη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση για 
κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να 
υποστηρίζονται μόνο έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που παρέχουν οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη τα 
οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν από 
οιαδήποτε ανταγωνιστικά έργα εμπορικού 
χαρακτήρα. και

Or. en

Τροπολογία 600
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· και

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· Σε κάθε 
περίπτωση, με τη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση για 
κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να 
υποστηρίζονται μόνο έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που παρέχουν οικονομικά, 
και/ή κοινωνικά και και/ή περιβαλλοντικά 
οφέλη τα οποία δεν μπορούν να 
επιτευχθούν από οιαδήποτε 
ανταγωνιστικά έργα εμπορικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιοσδήποτε χρηματοοικονομικός μηχανισμός για υποδομές ενέργειας θα πρέπει να σχεδιάζεται 
κατά τρόπο ώστε να διατηρεί κατάλληλη ροή ιδιωτικών επενδύσεων χωρίς στρέβλωση του 
ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Εάν θεωρήσουμε ότι μία παρέκκλιση από 
αυτή την αρχή θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στη συμπερίληψη έργων «μη εμπορικά 
βιώσιμων», στον τελικό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει 
να είναι αυστηρά και σαφώς περιορισμένη.

Τροπολογία 601
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
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Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· και

Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· Σε κάθε 
περίπτωση, με τη χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση για 
κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να 
υποστηρίζονται μόνο έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που παρέχουν οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν
μπορούν να επιτευχθούν από οιαδήποτε 
ανταγωνιστικά έργα εμπορικού 
χαρακτήρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιοσδήποτε χρηματοοικονομικός μηχανισμός για υποδομές ενέργειας θα πρέπει να σχεδιάζεται 
κατά τρόπο ώστε να διατηρεί κατάλληλη ροή ιδιωτικών επενδύσεων χωρίς στρέβλωση του 
ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας. Εάν θεωρήσουμε ότι μία παρέκκλιση από 
αυτή την αρχή θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στη συμπερίληψη έργων «μη εμπορικά 
βιώσιμων», στον τελικό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος, η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει 
να είναι αυστηρά και σαφώς περιορισμένη.

Τροπολογία 602
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο.
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρο 14· και

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο.
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρο 14· σε περίπτωση 
που ανταγωνίζονται περισσότερα μη 
βιώσιμα από εμπορική άποψη έργα, 
πρέπει να αξιολογηθούν συγκριτικά τα 
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κόστη και τα οφέλη κάθε έργου και να 
επιλεγεί το έργο που παρέχει καλύτερη 
σχέση κόστους/οφέλους·.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η μόνη προϋπόθεση της μη εμπορικής βιωσιμότητας είναι ανεπαρκής εάν δεν συνοδεύεται από 
την εγγύηση ότι πρόκειται για το καλύτερο μη βιώσιμο εμπορικά έργο.

Τροπολογία 603
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· και

β) από το επιχειρηματικό πλάνο και άλλες 
διενεργηθείσες εκτιμήσεις, ιδίως από 
πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές, προκύπτει 
ότι το έργο δεν είναι εμπορικά βιώσιμο. 
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του Άρθρου 14· όταν 
χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος, ελέγχεται ότι δεν 
θα υπάρξουν βλαβερές συνέπειες σε άλλα 
εμπορικώς βιώσιμα έργα· και

Or. en

Τροπολογία 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για το έργο έχει ληφθεί απόφαση γ) ο αριθμός των έργων κοινού 



AM\900618EL.doc 91/107 PE487.999v01-00

EL

διασυνοριακού επιμερισμού κόστους 
δυνάμει του ή, στην περίπτωση έργων για 
τα οποία ισχύει απαλλαγή δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, έχει εκδοθεί γνωμοδότηση από 
τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και τον Οργανισμό σχετικά με την 
εμπορική βιωσιμότητά του.

ενδιαφέροντος για τα οποία υπάρχει 
απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού του 
κόστους δυνάμει του Άρθρου 13·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της άμεσης χρηματοδότησης από την ΕΕ και της παρέκκλισης από την πρόσβαση τρίτων 
μερών στο δίκτυο τα οποία διαδραματίζουν ανάλογο ρόλο υποστήριξης στην οικονομική 
βιωσιμότητα ενός έργου, οι αποφάσεις για τα δύο ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την 
ίδια χρονική στιγμή για να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο μέσων και να 
αποφευχθεί στρέβλωση μεταξύ των έργων.

Τροπολογία 605
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) δεν υφίσταται στρέβλωση 
ανταγωνισμού μεταξύ έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των ίδιων 
διαδρόμων προτεραιότητας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 606
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το έργο δεν οδηγεί σε στρέβλωση της 
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αγοράς εις βάρος άλλων εμπορικώς 
βιώσιμων έργων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή έργων κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να μην 
στρεβλώνονται οι όροι της αγοράς.

Τροπολογία 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»], εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς 
υλοποίησης μπορούν να αποδείξουν 
σαφώς τις σημαντικές θετικές εξωτερικές 
επιδράσεις των έργων και την έλλειψη 
εμπορικής βιωσιμότητάς τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια θα πρέπει να καθορίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό οι 
κατευθυντήριες γραμμές να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν. Οι όροι επιλεξιμότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού για 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο της ίδιας της 
διευκόλυνσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατό να βελτιωθεί η συνοχή ανάμεσα στη 
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διάθεση της χρηματοδότησης της ΕΕ μετά τη σύναψη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
και τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Τροπολογία 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

Η χρηματοδοτική συνδρομή που έχει ήδη 
διατεθεί από την Ένωση σε έργο κοινού 
ενδιαφέροντος δεν μπορεί να ανακληθεί 
αναδρομικά σε περίπτωση που το έργο 
απωλέσει το καθεστώς του ως έργου 
κοινού ενδιαφέροντος· Η ανωτέρω 
διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη 
απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που έχει ήδη διατεθεί από την Ένωση 
σε έργο κοινού ενδιαφέροντος (περιλαμβανομένων και των επενδυτικών κινήτρων) δεν θα 
μπορεί να ανακληθεί αναδρομικά σε περίπτωση που το έργο απωλέσει το καθεστώς του, εκτός 
εάν ο φορέας υλοποίησης έχει αποδεδειγμένα παράσχει ψευδή στοιχεία προκειμένου το έργο να 
λάβει καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος.
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Τροπολογία 609
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) είναι επίσης επιλέξιμα για 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση 
υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για μελέτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του [κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

Or. de

Τροπολογία 610
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 611
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι επίσης 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»], 
εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 612
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αιρεσιμότητα της οικονομικής 
βοήθειας εκ μέρους της Ένωσης για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος εξετάζεται με βάση 
τον βαθμό συμβολής σε έναν η 
περισσότερους από τους σχετικούς 
στόχους που ορίζονται στο άρθρο 1α. Η 
συμβολή θα πρέπει να αξιολογείται με 
βάση δεδομένα κριτήρια για κάθε στόχο, 
ως εξής:
i) Προώθηση της περαιτέρω ενοποίησης 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της 
διαλειτουργικότητας των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
διασυνοριακώς
- αριθμός έργων αποτελεσματικής 
διασύνδεσης των δικτύων των κρατών 
μελών και εξάλειψη εσωτερικών σημείων 
συμφόρησης·
- μείωση ή εξάλειψη της ενεργειακής 
απομόνωσης κρατών μελών·
- ποσοστό διασυνοριακής μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την 
εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα 
στα αντίστοιχα κράτη μέλη· και
ποσοστό μεγαλύτερη ζήτησης αιχμής των 
δύο ενδιαφερομένων κρατών μελών που 
καλύπτεται από διασυνδέσεις αερίου 
αναστρέψιμης ροής·
ii) αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης, η οποία 
μετράται με βάση την εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας του συστήματος και την 
ασφάλεια των λειτουργιών του 
συστήματος·
αριθμός έργων και ικανότητα 
διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, 
των αντισυμβαλλομένων και των οδών 
εφοδιασμού·
- αριθμός έργων που αυξάνουν την 
ικανότητα αποθήκευσης·
- μείωση του προβλέψιμου αριθμού 
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διακοπών και της διάρκειάς τους·
- ποσότητα αποφεύξιμης διαρροής 
ανανεώσιμης ενέργειας λόγω έλλειψης 
διασυνοριακών συνδέσεων·
- συνδέσεις απομονωμένων αγορών με 
περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές 
εφοδιασμού· ή
iii) Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος:
- Μεταφορά ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε μείζονα κέντρα κατανάλωσης 
και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης·
ποσότητα εκπομπών CO2 που 
αποφεύχθηκαν με την κατασκευή έργων 
χρηματοδοτημένων από τη ΔΣΕ.

Or. en

Τροπολογία 613
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έργα που συμβάλλουν στην 
ενεργειακή απόδοση και στην ενοποίηση 
της αποκεντρωμένης παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
λαμβάνουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της 
οικονομικής στήριξης που διατίθεται για 
έργα ενεργειακής υποδομής.

Or. de

Τροπολογία 614
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποφεύγεται κάθε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού ιδίως μεταξύ έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση του ίδιου 
διαδρόμου προτεραιότητας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 615
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στα έργα υποδομής στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας διατίθενται 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα της 
οικονομικής στήριξης που είναι 
διαθέσιμη για έργα ενεργειακής 
υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Τροπολογία 616
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Κατανομή κονδυλίων στην υποδομή 

ηλεκτρικής ενέργειας
1. Δεσμεύεται οικονομική στήριξη για 
ενεργειακή υποδομή. Στα έργα υποδομής 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
διατίθενται τουλάχιστον τα δύο τρίτα της 
συνολικής οικονομικής στήριξης που 
είναι διαθέσιμη για έργα ενεργειακής 
υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για έργα ηλεκτρισμού είναι διπλάσιες από αυτές των 
έργων φυσικού αερίου, η διαφορά αυτή στις επενδύσεις θα πρέπει να αντανακλάται με σαφή 
τρόπο δεσμεύοντας τουλάχιστον το διπλάσιο ποσό για υποδομές στον τομέα του ηλεκτρισμού σε 
σύγκριση με αυτές του φυσικού αερίου, καθώς και για άλλα πιθανά έργα υποδομής στον τομέα 
της ενέργειας.

Τροπολογία 617
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως το 2017, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
υλοποίηση των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της έκθεσης 
αυτής αξιολογούνται τα εξής:

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει ετησίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της ΕΕ έκθεση που περιέχει:

Or. ro

Τροπολογία 618
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) οι πραγματικές δαπάνες και ο 
αντίκτυπος σε όλη την Ένωση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 619
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ο προσδιορισμός των βέλτιστων και 
πλέον καινοτόμων πρακτικών όσον 
αφορά την συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων και ο 
συνυπολογισμός της άμβλυνσης του 
περιβαλλοντικού αντικτύπου κατά τη 
διαδικασία χορήγησης αδειών και 
εκτέλεσης έργων·

Or. en

Τροπολογία 620
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως το 2017, η Επιτροπή 
πρέπει να διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ 
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο 
της έκθεσης αυτής αξιολογούνται τα 
εξής:
α) η σημειωθείσα πρόοδος σε ό,τι αφορά 
την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη 
θέση σε λειτουργία έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που έχουν επιλεγεί δυνάμει 
του άρθρου 3 και, κατά περίπτωση, οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση και άλλες 
δυσκολίες που προέκυψαν·
β) τα κονδύλια που δεσμεύθηκαν και 
εκταμιεύθηκαν από την Ένωση για έργα 
κοινού ενδιαφέροντος βάσει των 
διατάξεων του [κανονισμού για τη 
θέσπιση της διευκόλυνσης "Συνδέοντας 
την Ευρώπη"], σε σύγκριση με τη 
συνολική αξία των χρηματοδοτούμενων 
έργων κοινού ενδιαφέροντος·
γ) αναφορικά με τον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, η 
εξέλιξη σε ό,τι αφορά το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, 
η αντίστοιχη εξέλιξη των τιμών της 
ενέργειας, οι αιτίες της και το σχετικό 
οικονομικό κόστος·   

δ) αναφορικά με τη χορήγηση αδειών και 
συμμετοχή των πολιτών:
- η μέση και η μέγιστη συνολική διάρκεια 
των διαδικασιών έγκρισης έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης 
της διάρκειας κάθε σταδίου της 
διαδικασίας έγκρισης, σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα που προβλέπουν οι 
βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι του άρθρου 11, 
παράγραφος 3·
- ο βαθμός εναντίωσης που 
αντιμετωπίζουν τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος (ιδίως, ο αριθμός 
αντιρρήσεων που κατατέθηκαν εγγράφως 
κατά τη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης, αριθμός νομικών 
προσφυγών)· 
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ε) αναφορικά με τη ρυθμιστική 
μεταχείριση:
- ο αριθμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για τα οποία υπάρχει 
απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού του 
κόστους δυνάμει του άρθρου 13·

- ο αριθμός και το είδος των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στα οποία έχουν 
παρασχεθεί ειδικά κίνητρα δυνάμει του 
άρθρου 14.

Or. ro

Τροπολογία 621
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί μια πλατφόρμα 
διαφάνειας σχετικά με τις εγκαταστάσεις, 
εύκολα προσβάσιμη από το κοινό. Η εν 
λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Η Επιτροπή δημιουργεί στο Διαδίκτυο, 
στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μια 
πλατφόρμα διαφάνειας σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις, εύκολα προσβάσιμη από το 
κοινό. Η εν λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. de

Τροπολογία 622
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικές πληροφορίες για κάθε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που 
επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωγραφικών πληροφοριών·

α) γενικές πληροφορίες για κάθε έργο 
κοινού ενδιαφέροντος που 
επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωγραφικών πληροφοριών και του 
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κόστους·

Or. en

Τροπολογία 623
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τακτικά επικαιροποιούμενες 
πληροφορίες για το έργο των ομάδων που 
συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων 
των εγγράφων και των αναλύσεων που 
υποβάλλονται προς εξέταση στις ομάδες, 
με εξαίρεση τα εμπορικά μυστικά που 
μπορεί να περιλαμβάνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προσέγγιση στη δημόσια συμμετοχή και αποδοχή, θα 
πρέπει, όσο το δυνατό νωρίτερα, να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες σχεδιασμού 
του δικτύου. Εάν η διαφάνεια εξασφαλιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, ορισμένοι ενδέχεται να 
θεωρήσουν ότι τα έργα αποτελούν τετελεσμένο γεγονός, με αποτέλεσμα να υπονομευθεί ο 
γενικότερος στόχος της πρότασης.

Τροπολογία 624
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κύρια πορίσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους βάσει της μεθοδολογίας 
που καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρο 12 
για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, πλην 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

γ) τα πλήρη πορίσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους βάσει της μεθοδολογίας 
που καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρο 12 
για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, πλην 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλήρη αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους πρέπει να είναι ευκολοπρόσβατα στους 
άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς για κάθε έργο (με ταυτόχρονη τήρηση του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών). Οι πληροφορίες και η διαδικασία 
δημοσιοποίησης θα πρέπει να επιτρέπουν στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς να γνωρίζουν 
ανά πάσα στιγμή την πρόοδο του έργου.

Τροπολογία 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κύρια πορίσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους βάσει της μεθοδολογίας 
που καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρο 12 
για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, πλην 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

γ) τα πλήρη πορίσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους βάσει της μεθοδολογίας 
που καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρο 12 
για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, πλην 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 626
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα κύρια πορίσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους βάσει της μεθοδολογίας 
που καταρτίζεται δυνάμει του Άρθρο 12 
για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, πλην 
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

γ) τα κύρια πορίσματα της εκ των 
προτέρων ανάλυσης κόστους-οφέλους 
βάσει της μεθοδολογίας που καταρτίζεται 
δυνάμει του Άρθρο 12 για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, πλην των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τακτικά επικαιροποιούμενες 
πληροφορίες για το έργο των ομάδων που 
συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων 
της ημερήσιας διάταξης και των 
πρακτικών των συνεδριάσεων, με 
εξαίρεση τα εμπορικά μυστικά που 
μπορεί να περιλαμβάνονται.

Or. en

Τροπολογία 628
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πληροφορίες σχετικά με τον ισχύοντα 
κατάλογο των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, επισκόπηση των σταδίων 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, 
καθώς και των ημερησίων διατάξεων 
των συνεδριάσεων των ομάδων σε 
περιφερειακό επίπεδο, από κοινού με την 
επακόλουθη δημοσίευση των πρακτικών
και των εκτελεσθεισών αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 629
András Gyürk
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η εκ των υστέρων αξιολόγηση 
επιπτώσεων που περιγράφει τον 
αντίκτυπο σε όλη την Ένωση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που έχουν 
υλοποιηθεί.

Or. en

Τροπολογία 630
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 713/2009 
τροποποιείται ως εξής:
το άρθρο 22 στοιχείο α) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
Στον Οργανισμό καταβάλλονται τέλη για 
την έκδοση απόφασης απαλλαγής
σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 1 
και για όποιες άλλες υπηρεσίες 
παρέχονται από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με τον [κανονισμό σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
1364/2006/ΕΚ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο Οργανισμός Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) δεν πρέπει να επηρεάσουν την επίτευξη της 
σημαντικής αποστολής του.
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