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Τροπολογία 631
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων 
Θαλασσών («NSOG»): ολοκληρωμένο 
υπεράκτιο δίκτυο ηλεκτρισμού στη Βόρεια 
Θάλασσα, τη Θάλασσα της Ιρλανδίας, τη 
Μάγχη, τη Βαλτική Θάλασσα και τα 
γειτονικά ύδατα για τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας από υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κέντρα 
κατανάλωσης και αποθήκευσης και για την 
αύξηση των διασυνοριακών ανταλλαγών 
ηλεκτρικής ενέργειας.

(1) Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων 
Θαλασσών («NSOG»):ολοκληρωμένο 
υπεράκτιο δίκτυο ηλεκτρισμού στη Βόρεια 
Θάλασσα, τη Θάλασσα της Ιρλανδίας, τη 
Μάγχη, τη Βαλτική Θάλασσα και τα 
γειτονικά ύδατα και συνδεόμενη ανάπτυξη 
των δικτύων (διασυνδέσεις, ενίσχυση του 
εσωτερικού χερσαίου δικτύου) για τη 
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε κέντρα κατανάλωσης και αποθήκευσης 
και για την αύξηση των διασυνοριακών 
ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καλύπτεται η χερσαία ανάπτυξη και οι υποθαλάσσιοι διασυνδετικοί αγωγοί. 

Τροπολογία 632
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες της Μεσογείου, κυρίως για 
την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής, 
συγκεκριμένα μεταξύ της Ιβηρικής 
Χερσονήσου και της Γαλλίας, για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενοποίηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, και με τρίτες χώρες 
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της Μεσογείου.

Or. en

Τροπολογία 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες της Μεσογείου, κυρίως για 
την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροδυτική και 
νοτιοδυτική Ευρώπη («NSI West 
Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών της περιοχής αυτής και με τρίτες 
χώρες της Μεσογείου, κυρίως για την 
αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 634
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες της Μεσογείου, κυρίως για 
την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες, κυρίως για την αξιοποίηση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en
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Τροπολογία 635
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες της Μεσογείου, κυρίως για 
την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες, κυρίως για την αξιοποίηση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να ενταχθεί οιαδήποτε τρίτη χώρα, είτε είναι μεσογειακή είτε η 
Ελβετία ή Νορβηγία, και μάλιστα σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία είναι 
εξαιρετικά σημαντικά και αναγκαία για την καλύτερη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 636
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες της Μεσογείου, κυρίως για 
την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ 
κρατών μελών της περιοχής αυτής και με 
τρίτες χώρες για την αξιοποίηση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη σημερινή διατύπωση λαμβάνεται  υπόψη μόνο η Μεσόγειος και δεν μπορούν να 
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συμπεριληφθούν άλλες τρίτες χώρες. 

Τροπολογία 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Μάλτα, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, 
Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Νοτιοδυτικός επί μέρους διάδρομος 
ηλεκτρικής ενέργειας (SWE Sub-
corridor):

Or. en

Τροπολογία 638
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Μάλτα, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Or. en

Τροπολογία 639
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Μάλτα, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω 
Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, και 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τη γεωγραφική και ενεργειακή θέση της, η Αυστρία διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο στις ροές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Βορρά και Νότου στη Δυτική  Ευρώπη, ειδικότερα 
στο τρίγωνο Γερμανία-Αυστρία-Ελβετία.  Κατά συνέπεια, η Αυστρία θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί επίσης μεταξύ των κρατών μελών που υπάγονται στην κατηγορία των 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να 
αναφέρεται ρητά στο παράρτημα 1, σημείο 1, παράγραφος 2

Τροπολογία 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Νοτιοδυτικός επί μέρους διάδρομος 
(Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία): 
ενίσχυση της ικανότητας διασύνδεσης για 
να εδραιωθεί η ενοποίηση της αγοράς και 
να αξιοποιηθούν πλήρως οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
των ενδεχομένως εισαγόμενων από την 
Αφρική, και 

Or. en

Τροπολογία 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κεντροδυτικός επί μέρους διάδρομος 
(Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διάδρομοι ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπερβολικά ευρείς. Θα πρέπει να καθοριστούν επί 
μέρους ομάδες σύμφωνα με τις τρέχουσες και εν εξελίξει περιφερειακές πρωτοβουλίες για την 
ηλεκτρική ενέργεια στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να συζητούνται εκ των προτέρων τα έργα 
που θα υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του έργου κοινού ενδιαφέροντος. Οι 
περιφερειακές πρωτοβουλίες για την ηλεκτρική ενέργεια έχουν ήδη την εμπειρία και στηρίζονται 
στην ορθή διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων. Θα πρέπει κατά 
συνέπεια οι διάδρομοι να αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο στις δομές περιφερειακής 
συνεργασίας που υφίστανται ήδη και έχουν αποδειχθεί επιτυχείς.

Τροπολογία 642
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική 
και νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς 
Νότο και Ανατολή προς Δύση με στόχο
την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
και την ενσωμάτωση της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη:
διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών 
της περιοχής αυτής και με τρίτες χώρες 
της Μεσογείου καθώς και δυνατότητες 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
κυρίως για την αξιοποίηση και την 
προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. fr

Τροπολογία 643
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση και με τρίτες 
χώρες με στόχο την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και την ενσωμάτωση 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Τροπολογία 644
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική
(«NSI East  Electricity»): διασυνδέσεις και 
εσωτερικές γραμμές με κατεύθυνση Βορρά 
προς Νότο και Ανατολή προς Δύση με 
στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς και την ενσωμάτωση της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Τροπολογία 645
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Μέρος 1 – σημείο 3 –παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και/ή
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνονται αλλαγές προκειμένου να μην περιορίζεται ο στόχος του διαδρόμου που θα πρέπει 
να είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά όχι αποκλειστικά μέσω της ενσωμάτωσης 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 646
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος,
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και
Σλοβενία.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία.

Or. en

Τροπολογία 647
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 - σημείο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI South East  Electricity»): 
διασυνδέσεις και εσωτερικές γραμμές με 
κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο, 
συνδέσεις με χώρες εκτός Ένωσης με 
στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς και την ενσωμάτωση της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βουλγαρία, 
Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Ρουμανία, Σλοβενία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αντιστοιχούν στις 
πρώην περιφέρειες. Το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις 
διασυνδέσεις Βορρά-Νότου και το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις έργων κοινού ενδιαφέροντος 
καλύπτει εννέα κράτη μέλη, τα οποία είναι αυτά που εμφαίνονται στην τροποποιημένη 
παράγραφο 1, στοιχείο 3. Η ομάδα που αναφέρεται στο στοιχείο 3α θα πρέπει να καταρτίσει το 
δικό της σχέδιο δράσης. Δεν ενδείκνυται η διεύρυνση των περιφερειών διότι θα είναι πολύ 
δύσκολη η επίτευξη συναίνεσης.

Τροπολογία 648
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 - σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Διασύνδεση συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας απομονωμένων νησιών με την 
ηπειρωτική χώρα, για να υπάρχει 
πρόσβαση στα οφέλη της ολοκληρωμένης 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να 
αυξάνεται η διεισδυτικότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
να διευκολύνεται η μεταφορά της 
ενέργειας από ΑΠΕ στην ηπειρωτική 
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χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των τεράστιων δυνατοτήτων των ΑΠΕ στα ελληνικά νησιά, των οποίων θα 
μπορούσαν να κάνουν χρήση τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εκπλήρωση των στόχων τους, 
προτείνεται να εξετασθεί η ανωτέρω προσθήκη στο συγκεκριμένο σημείο. 

Τροπολογία 649
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 1 – σημείο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας («BEMIP 
Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών στην περιοχή της Βαλτικής και 
ανάλογη ενίσχυση των υποδομών των 
εσωτερικών δικτύων, για να δοθεί τέλος 
στην απομόνωση των κρατών της 
Βαλτικής και να εδραιωθεί η ενοποίηση 
της αγοράς στην περιοχή αυτή.

(4) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας («BEMIP
Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ κρατών 
μελών στην περιοχή της Βαλτικής και 
ανάλογη ενίσχυση των υποδομών των 
εσωτερικών δικτύων, για να δοθεί τέλος 
στην απομόνωση των κρατών της 
Βαλτικής και να εδραιωθεί η ενοποίηση 
της αγοράς και η ενσωμάτωση της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην περιοχή αυτή.

Or. en

Τροπολογία 650
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
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δυνατότητες διασύνδεσης για τις ροές 
αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη 
δυτική Ευρώπη με στόχο την περαιτέρω 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού και
την αύξηση της βραχυπρόθεσμης 
ικανότητας παράδοσης αερίου.

υποδομές φυσικού αερίου για τις ροές 
αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη 
δυτική Ευρώπη με στόχο την περαιτέρω 
διαφοροποίηση των εξωτερικών πηγών 
εφοδιασμού, των οδών, καθώς και την 
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού στην 
Κεντρική Ευρώπη, με την αύξηση της 
βραχυπρόθεσμης ικανότητας παράδοσης 
αερίου και με την οικοδόμηση και τη 
βελτιστοποίηση των τερματικών 
σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(ΥΦΑ) και των υποδομών αποθήκευσης. 
αερίου

Or. en

Τροπολογία 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
δυνατότητες διασύνδεσης για τις ροές 
αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη 
δυτική Ευρώπη με στόχο την περαιτέρω 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού και 
την αύξηση της βραχυπρόθεσμης 
ικανότητας παράδοσης αερίου.

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
δυνατότητες διασύνδεσης για τις ροές 
αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη 
δυτική Ευρώπη για την εξάλειψη των 
σημείων συμφόρησης και την αύξηση της 
βραχυπρόθεσμης ικανότητας παράδοσης 
αερίου, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως οι 
δυνητικές εναλλακτικές εξωτερικές πηγές 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
αφρικανικών, και να βελτιστοποιηθούν η 
οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι 
αποθήκες ΥΦΑ.

Or. en

Τροπολογία 652
Konrad Szymański
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
δυνατότητες διασύνδεσης για τις ροές 
αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη 
δυτική Ευρώπη με στόχο την περαιτέρω 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού και 
την αύξηση της βραχυπρόθεσμης 
ικανότητας παράδοσης αερίου.

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
υποδομές φυσικού αερίου για τις ροές 
αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη 
δυτική Ευρώπη με στόχο την περαιτέρω 
διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού και 
την αύξηση της βραχυπρόθεσμης 
ικανότητας παράδοσης αερίου.

Or. en

Τροπολογία 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, 
Ισπανία , Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια 
Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία.

Εμπλεκόμενοι επί μέρους διάδρομοι:

Or. en

Τροπολογία 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Νότιος  διάδρομος (Πορτογαλία, 
Ισπανία και Γαλλία): αύξηση της 
ικανότητας διασύνδεσης, πλήρης 
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αξιοποίηση δυνητικών εναλλακτικών 
εξωτερικών πηγών εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αφρικανικών, 
και βελτιστοποίηση της υφιστάμενης 
υποδομής, ιδίως των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και αποθηκών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).

Or. en

Τροπολογία 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 5 – παράγραφος 2 – σημείο 6 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Βορειοδυτικός διάδρομος (Βέλγιο, 
Κάτω Χώρες, Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Βόρεια Ιρλανδία, Γερμανία, 
Δανία, Σουηδία, Λουξεμβούργο και 
Νορβηγία (παρατηρητής))·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διάδρομοι που προτείνονται στον τομέα του αερίου είναι υπερβολικά ευρείς και υπάρχουν 
ήδη ενδιαφερόμενοι κύκλοι που εμπλέκονται. Θα πρέπει να καθοριστούν επί μέρους ομάδες 
σύμφωνα με τις τρέχουσες και εν εξελίξει περιφερειακές πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο στο 
πλαίσιο των οποίων θα πρέπει να αποφασίζονται εκ των προτέρων τα έργα που θα υποβάλλουν 
αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του έργου κοινού ενδιαφέροντος. Οι περιφερειακές 
πρωτοβουλίες για το φυσικό αέριο έχουν ήδη την εμπειρία και στηρίζονται στην ορθή 
διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων· κατά συνέπεια, οι διάδρομοι θα 
πρέπει να αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο στις δομές περιφερειακής συνεργασίας που 
υφίστανται ήδη και έχουν αποδειχθεί επιτυχείς.

Τροπολογία 656
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): ενεργειακές 
υποδομές μεταξύ της περιφέρειας της 
Βαλτικής Θάλασσας, της Αδριατικής και
του Αιγαίου πελάγους, της Μαύρης 
Θάλασσας και της λεκάνης της 
ανατολικής Μεσογείου, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή επιδιώκει να εστιάσει καλύτερα στον στόχο του διαδρόμου, ήτοι στη 
διαφοροποίηση, καθώς και στη συμπερίληψη της λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου, 
δεδομένου ότι αφορά δύο κράτη μέλη που περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο των 
ενδιαφερόμενων χωρών. 

Τροπολογία 657
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
συνδέσεις και υποδομές στον τομέα του 
αερίου μεταξύ της περιφέρειας της 
Βαλτικής Θάλασσας, της Αδριατικής, του 
Αιγαίου πελάγους και της Μαύρης 
Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων 
τερματικών σταθμών υγροποιημένου 
(ΥΦΑ) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου 
(ΣΦΑ) και αποθήκευσης, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en
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Τροπολογία 658
Ioan Enciu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές 
υποδομές και συνδέσεις στον τομέα του 
αερίου μεταξύ της περιφέρειας της 
Βαλτικής Θάλασσας, της Αδριατικής, του 
Αιγαίου πελάγους και της Μαύρης 
Θάλασσας, κυρίως για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Τροπολογία 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): υποδομές 
περιφερειακών συνδέσεων στον τομέα του 
αερίου μεταξύ της περιφέρειας της 
Βαλτικής Θάλασσας, της Αδριατικής, του 
Αιγαίου πελάγους και της Μαύρης 
Θάλασσας, κυρίως για την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με αέριο.

Or. en
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Τροπολογία 660
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές
υποδομές στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Τροπολογία 661
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού.

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): υποδομές για τη
μεταφορά και την αποθήκευση φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων 
τερματικών σταθμών υγροποιημένου 
(ΥΦΑ) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου 
(ΣΦΑ), με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού.

Or. en
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Τροπολογία 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού.

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): υποδομές φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Τροπολογία 663
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού.

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): υποδομές φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού με αέριο.

Or. en

Τροπολογία 664
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού.

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης και της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με αέριο και των οδών.

Or. en

Τροπολογία 665
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον 
τομέα του αερίου («BEMIP Gas»):
υποδομές με στόχο την παύση της 
απομόνωσης των τριών κρατών της 
Βαλτικής και της Φινλανδίας και της 
εξάρτησής τους από έναν και μόνο 
προμηθευτή, καθώς επίσης και την αύξηση 
της διαφοροποίησης του εφοδιασμού στην 
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

(8) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον 
τομέα του αερίου («BEMIP Gas»):
υποδομές φυσικού αερίου μεταξύ κρατών 
μελών στην περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας, ανάλογη ενίσχυση των 
υποδομών των εσωτερικών δικτύων 
φυσικού αερίου, με στόχο την παύση της 
απομόνωσης των τριών κρατών της 
Βαλτικής και της Φινλανδίας και της 
εξάρτησής τους από έναν και μόνο 
προμηθευτή, καθώς επίσης και την αύξηση 
της διαφοροποίησης και της ασφάλειας
του εφοδιασμού στην περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 666
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 2 – σημείο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον 
τομέα του αερίου («BEMIP Gas»):
υποδομές με στόχο την παύση της 
απομόνωσης των τριών κρατών της 
Βαλτικής και της Φινλανδίας και της 
εξάρτησής τους από έναν και μόνο 
προμηθευτή, καθώς επίσης και την αύξηση 
της διαφοροποίησης του εφοδιασμού στην 
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

(8) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών 
ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον 
τομέα του αερίου («BEMIP Gas»):
υποδομές με στόχο την παύση της 
απομόνωσης των τριών κρατών της 
Βαλτικής και της Φινλανδίας και της 
εξάρτησής τους από έναν και μόνο 
προμηθευτή, καθώς επίσης και την αύξηση 
της διαφοροποίησης και της ασφάλειας
του εφοδιασμού με αέριο και των οδών
στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 667
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 3 – σημείο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην
κεντροανατολική Ευρώπη («OSC»):
διαλειτουργικότητα του δικτύου 
πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής 
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση 
των κινδύνων για το περιβάλλον.

(9) Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην
κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική
Ευρώπη («OSC»): διαλειτουργικότητα του 
δικτύου πετρελαιαγωγών της 
κεντροανατολικής Ευρώπης με στόχο την 
αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και 
τη μείωση των κινδύνων για το 
περιβάλλον.

Or. ro

Τροπολογία 668
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 3 – σημείο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην 
κεντροανατολική Ευρώπη («OSC»):
διαλειτουργικότητα του δικτύου 
πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής 
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση 
των κινδύνων για το περιβάλλον.

(9) Διάδρομοι διαφοροποίησης της
παροχής πετρελαίου στην 
κεντροανατολική Ευρώπη («OSC»):
διαλειτουργικότητα του δικτύου 
πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής 
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση 
των κινδύνων για το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 669
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 3 – σημείο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία και Σλοβακία.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία.

Or. ro

Amendment 670
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων:
αξιοποίηση των τεχνολογιών των ευφυών 
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την 
αποτελεσματική ενοποίηση της 
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των 
χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης, και ιδιαίτερα την 
παραγωγή μεγάλου όγκου ηλεκτρικής 

(10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων:
αξιοποίηση των τεχνολογιών των ευφυών 
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την 
αποτελεσματική ενοποίηση της 
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των 
χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης και αερίου, και 
ιδιαίτερα την παραγωγή μεγάλου όγκου 
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ενέργειας από ανανεώσιμες ή 
κατανεμημένες πηγές ενέργειας και η 
ανταπόκριση στη ζήτηση από τους 
καταναλωτές.

ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου από 
ανανεώσιμες ή κατανεμημένες πηγές 
ενέργειας και η ανταπόκριση στη ζήτηση 
από τους καταναλωτές.

Or. fr

Τροπολογία 671
Rachida Dati

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων:
αξιοποίηση των τεχνολογιών των ευφυών 
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την 
αποτελεσματική ενοποίηση της 
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των 
χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης, και ιδιαίτερα την 
παραγωγή μεγάλου όγκου ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες ή 
κατανεμημένες πηγές ενέργειας και η 
ανταπόκριση στη ζήτηση από τους 
καταναλωτές.

(10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων:
αξιοποίηση των τεχνολογιών των ευφυών 
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την 
αποτελεσματική ενοποίηση της 
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των 
χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης ή αερίου, και 
ιδιαίτερα την παραγωγή μεγάλου όγκου 
ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου από 
ανανεώσιμες ή κατανεμημένες πηγές 
ενέργειας και η ανταπόκριση στη ζήτηση 
από τους καταναλωτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των ευφυών δικτύων αερίου θα προσέδιδε μία πραγματική προστιθέμενη αξία 
στο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο, κυρίως λόγω της ευελιξίας τους και της αξιοποίησης 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Τροπολογία 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων: 
αξιοποίηση των τεχνολογιών των ευφυών 
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την 
αποτελεσματική ενοποίηση της 
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των 
χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης, και ιδιαίτερα την 
παραγωγή μεγάλου όγκου ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες ή 
κατανεμημένες πηγές ενέργειας και η 
ανταπόκριση στη ζήτηση από τους 
καταναλωτές.

(10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων: 
αξιοποίηση των τεχνολογιών των ευφυών 
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την 
αποτελεσματική ενοποίηση της 
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των 
χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης, και ιδιαίτερα την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες ή κατανεμημένες πηγές 
ενέργειας και η ανταπόκριση στη ζήτηση 
από τους καταναλωτές.

Or. nl

Τροπολογία 673
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας: οι 
πρώτες λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας 
θα υλοποιηθούν έως το 2020 με στόχο την 
δημιουργία δικτύου λεωφόρων 
ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη.

διαγράφεται

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.

Or. de

Τροπολογία 674
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας: οι (11) Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας: οι 
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πρώτες λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας θα 
υλοποιηθούν έως το 2020 με στόχο την 
δημιουργία δικτύου λεωφόρων 
ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη.

πρώτες λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας θα 
υλοποιηθούν έως το 2020 με στόχο την 
δημιουργία δικτύου λεωφόρων 
ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη ικανού:

- να διοχετεύει το συνεχώς αυξανόμενο 
πλεόνασμα ηλεκτρισμού που παράγεται 
από αιολική ενέργεια στη Βόρεια και στη 
Βαλτική Θάλασσα και περί αυτές και την 
αυξανόμενη ηλεκτροπαραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές στη Ανατολική και τη 
Νότια Ευρώπη·
- να συνδέει αυτούς τους νέους κόμβους 
ηλεκτροπαραγωγής με τις εγκαταστάσεις 
μεγάλης δυναμικότητας αποθήκευσης 
στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και των 
Άλπεων και με τα μεγάλα κέντρα 
κατανάλωσης της Κεντρικής Ευρώπης, 
και 
- να αντεπεξέρχεται στην όλο και πιο 
ευέλικτη και αποκεντρωμένη ζήτηση και 
προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 675
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του 
άνθρακα: ανάπτυξη υποδομών 
μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα 
μεταξύ των κρατών μελών και σε 
συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες με 
στόχο την ευρύτερη χρήση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα.

διαγράφεται

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.

Or. en
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Τροπολογία 676
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του 
άνθρακα: ανάπτυξη υποδομών 
μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα 
μεταξύ των κρατών μελών και σε 
συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες με 
στόχο την ευρύτερη χρήση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα.

διαγράφεται

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.

Or. de

Τροπολογία 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Μέρος 4 – σημείο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του 
άνθρακα: ανάπτυξη υποδομών 
μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα 
μεταξύ των κρατών μελών και σε 
συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες με 
στόχο την ευρύτερη χρήση της δέσμευσης 
και αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα.

διαγράφεται

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η οικονομική και εμπορική βιωσιμότητά της 



AM\900619EL.doc 27/132 PE488.000v01-00

EL

δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και ότι δεν αναμένεται εμπορική αξιοποίηση πριν 
το 2020,  στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να προβλεφτεί οικονομική στήριξη για το 
σκοπό αυτόν. Προβλέπεται ήδη οικονομική στήριξη της έρευνας σχετικά με τις δυνατότητες 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) μέσω άλλων ευρωπαϊκών διαύλων.

Τροπολογία 678
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης 
υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί για 
τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς, εάν 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή 
ανώτερη·

α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης 
υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί για 
τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς, εάν 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή 
ανώτερη, , καθώς και οι γραμμές χαμηλής 
και μεσαίας τάσης που συνδέονται με τις 
προαναφερόμενες γραμμές, εφόσον έχουν 
σχεδιαστεί για τάση τουλάχιστον 10 kV·

Or. de

Τροπολογία 679
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης 
υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί για 
τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς, εάν 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή 
ανώτερη·

α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης 
υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί για 
τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς, εάν 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή 
ανώτερη, περιλαμβανομένων γραμμών 
μέσης και χαμηλής τάσης 10kV και 
περισσότερο συνδεδεμένων με τις 
προαναφερθείσες γραμμές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της στενής σχέσης που υπάρχει μεταξύ της μεταφοράς και της διανομής δεν θα πρέπει να 
εξετάζονται χωριστά κατά τον σχεδιασμό ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος.  Κατά συνέπεια, οι 
γραμμές διανομής που συνδέονται με τις γραμμές μεταφοράς που αναγνωρίζονται ως «έργα 
κοινού ενδιαφέροντος» θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση επιλέξιμων 
έργων ενεργειακών υποδομών. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την κατασκευή 
«λεωφόρων» διανομής για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα μεγάλα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας προς τις περιοχές κατανάλωσης, δεδομένου ότι θα πρέπει να κατασκευασθούν 
«έξοδοι» προς το δίκτυο διανομής προκειμένου να επιτευχθεί ο ορισθείς στόχος. 

Τροπολογία 680
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης 
υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί για 
τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς, εάν 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή 
ανώτερη·

α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης 
υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί για 
τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και 
υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς, εάν 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή 
ανώτερη, συμπεριλαμβανομένων των 
γραμμών μέσης ή χαμηλής τάσης που 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 10 kV ή 
περισσότερο, οι οποίες συνδέονται με τις 
εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής 
τάσης ή τα εν λόγω καλώδια μεταφοράς·

Or. nl

Τροπολογία 681
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την 

γ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την 
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μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υπέργειες ή 
υπόγειες υποδομές ή γεωλογικούς χώρους, 
με την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα 
με γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης που 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 110kV ή 
ανώτερη·

μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υπέργειες ή 
υπόγειες υποδομές ή γεωλογικούς χώρους·

Or. nl

Τροπολογία 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την 
μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υπέργειες ή 
υπόγειες υποδομές ή γεωλογικούς χώρους, 
με την προϋπόθεση ότι συνδέονται άμεσα 
με γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης που 
έχουν σχεδιαστεί για τάση 110kV ή 
ανώτερη·

γ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την 
μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υπέργειες ή 
υπόγειες υποδομές ή γεωλογικούς χώρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευφυών δικτύων θα πρέπει να υποστηριχθούν επίσης οι φορείς 
εκμετάλλευσης δικτύων διανομής. Κατά συνέπεια, η εμβέλεια των ευφυών δικτύων πρέπει να 
επεκταθεί στα δίκτυα χαμηλής τάσης, όπου και επιτυγχάνονται προς το παρόν τα περισσότερα 
οφέλη από την ανάπτυξη αυτή και όπου γίνεται η σύνδεση των περισσότερων καταναλωτών με 
μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 
διανομής διαδραματίζουν καίριο ρόλο  στην ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 683
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης που 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που 
σχετίζεται με ευφυές δίκτυο σε όλα τα 
επίπεδα τάσης που αποσκοπεί στην 
αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη 
διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση 
και διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής σε 
πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο, τη μεταφορά, διανομή και 
κατανάλωση σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού 
με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου που 
θα ενοποιεί αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες των 
συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών –
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

Or. en

Τροπολογία 684
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης
που αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που
εντάσσεται στα ευφυή δίκτυα και 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 
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ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

Or. de

Τροπολογία 685
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης που 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής που αποσκοπεί 
στην αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη 
διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση 
και διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής σε 
πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο, τη μεταφορά, διανομή και 
κατανάλωση σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού 
με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου που 
θα ενοποιεί αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες των 
συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών –
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

Or. nl
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Τροπολογία 686
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης που 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης και 
χαμηλής τάσης που αποσκοπεί στην 
αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη 
διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση 
και διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής σε 
πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο, τη μεταφορά, διανομή και 
κατανάλωση σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού 
με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου που 
θα ενοποιεί αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες των 
συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών –
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιλογής για τα έργα ευφυών δικτύων ηλεκτρισμού πρέπει να θεσπιστούν κατά 
τρόπο αμερόληπτο.

Τροπολογία 687
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
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μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης που 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

μεταφοράς και διανομής μέσης και 
χαμηλής τάσης που αποσκοπεί στην 
αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη 
διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση 
και διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής σε 
πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο, τη μεταφορά, διανομή και 
κατανάλωση σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού 
με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου που 
θα ενοποιεί αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες των 
συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών –
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

Or. en

Τροπολογία 688
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης που 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση σε 
ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης και 
χαμηλής τάσης που αποσκοπεί στην 
αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη 
διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση 
και διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής σε 
πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο, τη μεταφορά, διανομή και 
κατανάλωση σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού 
με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου που 
θα ενοποιεί αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες των 
συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών –
εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
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οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα ηλεκτρισμού που θα 
χαρακτηρίζεται από μικρές απώλειες, 
υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του 
εφοδιασμού και προστασία.

Or. fr

Τροπολογία 689
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) υποδομή που σχετίζεται με την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για 
ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα·

Or. ro

Τροπολογία 690
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) λιμενικές εγκαταστάσεις για τον 
εφοδιασμό των ελλιμενισμένων πλοίων με 
ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη στη 
στεριά, αντί για ηλεκτρική ενέργεια 
παραγόμενη στο πλοίο με τη χρήση των 
μηχανών του·

Or. ro

Τροπολογία 691
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) χώροι παραλαβής, αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) ή συμπιεσμένου φυσικού 
αερίου (ΣΦΑ)·

γ) χώροι παραλαβής, αποθήκευσης, 
μεταφοράς και επαναεριοποίησης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ή 
συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΣΦΑ)·

Or. en

Τροπολογία 692
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης
που αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 
παρακολούθηση και διαχείριση της 
ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο 
ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη 
μεταφορά, διανομή και κατανάλωση 
αερίου σε ένα δίκτυο, με στόχο την 
ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενοποιεί 
αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις 
ενέργειες των συνδεδεμένων σε αυτό 
χρηστών – εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες – για να δημιουργηθεί 
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο 
σύστημα αερίου που θα χαρακτηρίζεται 
από καλή σχέση κόστους-
αποδοτικότητας, μικρές απώλειες, υψηλή 
ποιότητα, ασφάλεια του εφοδιασμού και 
προστασία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να προωθηθούν τα ευφυή δίκτυα στον τομέα του αερίου διότι επιτρέπουν την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και εξασφαλίζουν στο δίκτυο μεγαλύτερη 
ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 693
Marita Ulvskog

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) αναφορικά με το πετρέλαιο: διαγράφεται
α) αγωγοί μεταφοράς αργού πετρελαίου·
β) σταθμοί άντλησης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης που είναι απαραίτητοι για 
τη λειτουργία αγωγών αργού πετρελαίου·
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που 
είναι ουσιώδης για την ορθή, ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων προστασίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου και των 
διατάξεων αντίστροφης ροής·

Or. en

Τροπολογία 694
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αγωγοί μεταφοράς αργού πετρελαίου· α) αγωγοί μεταφοράς αργού πετρελαίου 
στα διυλιστήρια·

Or. en
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Τροπολογία 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αναφορικά με το διοξείδιο του 
άνθρακα:

διαγράφεται

α) ειδικοί αγωγοί, πλην όσων αποτελούν 
τμήμα του ανάντη δικτύου, που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προέρχονται από 
περισσότερες από μια πηγές, π.χ. 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) που 
παράγουν αέριο διοξείδιο του άνθρακα 
από καύσεις ή άλλες χημικές αντιδράσεις 
στις οποίες συμμετέχουν ενώσεις που 
περιέχουν ορυκτό ή μη άνθρακα, με 
στόχο τη μόνιμη γεωλογική αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα δυνάμει της 
οδηγίας 2009/31/ΕΚ·
β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και 
ενδιάμεσης αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα με στόχο την μεταγενέστερη 
μεταφορά του. Εξαιρούνται οι υποδομές 
εντός γεωλογικού σχηματισμού που 
χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ και οι συναφείς επιφανειακές 
και εγχυτικές εγκαταστάσεις.
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που 
είναι ουσιώδης για την ορθή, ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων προστασίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές ανάγκες για τις υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
τεράστιες έως το 2020 και μετά. Ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται να προβλέπονται στον 
κανονισμό χωριστές επιδοτήσεις για τις υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης στο πλαίσιο της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Ο κανονισμός θα πρέπει να παραμείνει 
επικεντρωμένος στην επίτευξη των επιζητούμενων αποτελεσμάτων στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 696
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αναφορικά με το διοξείδιο του 
άνθρακα:

διαγράφεται

α) ειδικοί αγωγοί, πλην όσων αποτελούν 
τμήμα του ανάντη δικτύου, που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προέρχονται από 
περισσότερες από μια πηγές, π.χ. 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) που 
παράγουν αέριο διοξείδιο του άνθρακα 
από καύσεις ή άλλες χημικές αντιδράσεις 
στις οποίες συμμετέχουν ενώσεις που 
περιέχουν ορυκτό ή μη άνθρακα, με 
στόχο τη μόνιμη γεωλογική αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα δυνάμει της 
οδηγίας 2009/31/ΕΚ·
β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και 
ενδιάμεσης αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα με στόχο την μεταγενέστερη 
μεταφορά του. Εξαιρούνται οι υποδομές 
εντός γεωλογικού σχηματισμού που 
χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ και οι συναφείς επιφανειακές 
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και εγχυτικές εγκαταστάσεις.
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που 
είναι ουσιώδης για την ορθή, ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων προστασίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 697
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αναφορικά με το διοξείδιο του 
άνθρακα:

διαγράφεται

α) ειδικοί αγωγοί, πλην όσων αποτελούν 
τμήμα του ανάντη δικτύου, που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προέρχονται από 
περισσότερες από μια πηγές, π.χ. 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) που 
παράγουν αέριο διοξείδιο του άνθρακα 
από καύσεις ή άλλες χημικές αντιδράσεις 
στις οποίες συμμετέχουν ενώσεις που 
περιέχουν ορυκτό ή μη άνθρακα, με 
στόχο τη μόνιμη γεωλογική αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα δυνάμει της 
οδηγίας 2009/31/ΕΚ·
β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και 
ενδιάμεσης αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα με στόχο την μεταγενέστερη 
μεταφορά του. Εξαιρούνται οι υποδομές 
εντός γεωλογικού σχηματισμού που 
χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ και οι συναφείς επιφανειακές 
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και εγχυτικές εγκαταστάσεις.
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που 
είναι ουσιώδης για την ορθή, ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων προστασίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) αναφορικά με το διοξείδιο του 
άνθρακα:

διαγράφεται

α) ειδικοί αγωγοί, πλην όσων αποτελούν 
τμήμα του ανάντη δικτύου, που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που προέρχονται από 
περισσότερες από μια πηγές, π.χ. 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) που 
παράγουν αέριο διοξείδιο του άνθρακα 
από καύσεις ή άλλες χημικές αντιδράσεις 
στις οποίες συμμετέχουν ενώσεις που 
περιέχουν ορυκτό ή μη άνθρακα, με 
στόχο τη μόνιμη γεωλογική αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα δυνάμει της 
οδηγίας 2009/31/ΕΚ·
β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και 
ενδιάμεσης αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα με στόχο την μεταγενέστερη 
μεταφορά του. Εξαιρούνται οι υποδομές 
εντός γεωλογικού σχηματισμού που 
χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ και οι συναφείς επιφανειακές 
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και εγχυτικές εγκαταστάσεις.
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που 
είναι ουσιώδης για την ορθή, ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
συστημάτων προστασίας, 
παρακολούθησης και ελέγχου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η οικονομική και εμπορική βιωσιμότητά της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και ότι δεν αναμένεται εμπορική αξιοποίηση πριν 
το 2020,  στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να προβλεφτεί οικονομική στήριξη για το 
σκοπό αυτόν. Προβλέπεται ήδη οικονομική στήριξη της έρευνας σχετικά με τις δυνατότητες 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) μέσω άλλων ευρωπαϊκών διαύλων.

Τροπολογία 699
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και
ενδιάμεσης αποθήκευσης διοξειδίου του 
άνθρακα με στόχο την μεταγενέστερη 
μεταφορά του. Εξαιρούνται οι υποδομές 
εντός γεωλογικού σχηματισμού που 
χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ και οι συναφείς επιφανειακές 
και εγχυτικές εγκαταστάσεις.

β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα με 
στόχο την μεταγενέστερη μεταφορά του.

Or. en

Τροπολογία 700
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, που 
έχουν υποβάλει δυνάμει επιλέξιμο έργο, 
καθώς επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια. Άλλοι 
σχετικοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων, οι οργανώσεις των οποίων 
αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερόμενους 
παραγωγούς και καταναλωτές και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα έχουν 
καθεστώς παρατηρητή και θα μπορούν 
να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις των 
περιφερειακών ομάδων, πράγμα που θα 
επιτρέψει την εξασφάλιση ευρύτερης 
κοινωνικής αποδοχής για τη διαδικασία 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος και την 
εν συνεχεία εφαρμογή τους.  

Or. en

Τροπολογία 701
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από τους σχετικούς φορείς υλοποίησης 
έργων και τους ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων σε περιφερειακό επίπεδο, 
μεταξύ άλλων εταιρείες 
ηλεκτροπαραγωγής, φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής, σε 
σχέση με καθεμία από τις προτεραιότητες 
που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, 
καθώς επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων ως ισότιμων μελών στις 
περιφερειακές ομάδες φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα έργα, διότι 
επιτρέπει την ανάμιξή τους στην όλη διαδικασία, από τα πρώιμα στάδια, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ευχερέστερο το στάδιο της αξιολόγησης κινδύνου.  

Τροπολογία 702
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
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απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια, και 
από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
κύκλους συμφερόντων σε περιφερειακό 
επίπεδο, μεταξύ άλλων εταιρείες 
ηλεκτροπαραγωγής, φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής και 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων ως ισότιμων μελών στις 
περιφερειακές ομάδες φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα έργα
επιτρέπει, αφενός, την ανάμιξή τους στην όλη διαδικασία, από τα πρώιμα στάδια, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερέστερο το στάδιο της αξιολόγησης κινδύνου· αφετέρου, τα μέλη 
των περιφερειακών ομάδων αποκτούν πρόσβαση στην τεχνογνωσία τους και στην 
ανατροφοδότηση από εμπειρίες με παρόμοια έργα (ενώ παράλληλα τηρείται ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών).  

Τροπολογία 703
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
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αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, οι 
οποίοι υπέβαλαν πρόταση εν δυνάμει 
επιλέξιμου έργου, και από εκπροσώπους 
της Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en

Τροπολογία 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
βάσει της υποχρέωσής τους να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 
72/2009/ΕΚ και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, από 
φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

Or. en



PE488.000v01-00 46/132 AM\900619EL.doc

EL

Τροπολογία 705
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

(1) Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
βάσει της υποχρέωσής τους να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 
72/2009/ΕΚ και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, από 
φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια.

Or. fr

Τροπολογία 706
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 



AM\900619EL.doc 47/132 PE488.000v01-00

EL

7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, οι 
οποίοι υπέβαλαν πρόταση εν δυνάμει 
επιλέξιμου έργου, καθώς επίσης και από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Οργανισμού και του ENTSO για το αέριο.

Η συμμετοχή των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και του Οργανισμού στις 
Περιφερειακές Ομάδες δεν υπονομεύει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και 
καθηκόντων που τους ανατίθενται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή 
δυνάμει των άρθρων 36 και 37 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των άρθρων 40 
και 41 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

Or. en

Τροπολογία 707
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από τους σχετικούς φορείς υλοποίησης 
έργων και τους ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων σε περιφερειακό επίπεδο, 
μεταξύ άλλων εταιρείες παραγωγής, 
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Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
διανομής, σε σχέση με καθεμία από τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, καθώς επίσης και από 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Οργανισμού και του ENTSO για το αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για το Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 1.

Τροπολογία 708
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο, και από τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων σε περιφερειακό επίπεδο, 
μεταξύ άλλων εταιρείες παραγωγής, 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
διανομής και καταναλωτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων ως ισότιμων μελών στις 
περιφερειακές ομάδες φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα έργα
επιτρέπει, αφενός, την ανάμιξή τους στην όλη διαδικασία, από τα πρώιμα στάδια, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερέστερο το στάδιο της αξιολόγησης κινδύνου· αφετέρου, τα μέλη 
των περιφερειακών ομάδων αποκτούν πρόσβαση στην τεχνογνωσία τους και στην 
ανατροφοδότηση από εμπειρίες με παρόμοια έργα (ενώ παράλληλα τηρείται ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών).  

Τροπολογία 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
βάσει της υποχρέωσής τους να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 
73/2009/ΕΚ και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, από 
φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

Or. en

Τροπολογία 710
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ, 
κάθε ομάδα απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών, 
φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 711
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε 
ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών, φορέων υλοποίησης έργων 
που εμπλέκονται σε καθεμιά από τις 
σχετικές προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, 
φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Or. de

Τροπολογία 712
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στις κατηγορίες που αναφέρονται στα 
σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε 
ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
κρατών μελών, φορέων υλοποίησης έργων 
που εμπλέκονται σε καθεμιά από τις 
σχετικές προτεραιότητες που καθορίζονται 
στο παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα απαρτίζεται 
από εκπροσώπους των κρατών μελών, 
φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 713
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
μελών, φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
μελών, φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής και από 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων σε περιφερειακό επίπεδο, 
ιδίως εταιρείες παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων ως ισότιμων μελών στις 
περιφερειακές ομάδες φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα έργα
επιτρέπει, αφενός, την ανάμιξή τους στην όλη διαδικασία, από τα πρώιμα στάδια, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερέστερο το στάδιο της αξιολόγησης κινδύνου· αφετέρου, τα μέλη 
των περιφερειακών ομάδων αποκτούν πρόσβαση στην τεχνογνωσία τους και στην 
ανατροφοδότηση από εμπειρίες με παρόμοια έργα (ενώ παράλληλα τηρείται ο εμπιστευτικός 
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χαρακτήρας εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών).  

Τροπολογία 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
μελών, φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, 
φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 715
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς υλοποίησης και ο Οργανισμός,  
μολονότι έχουν τα δικαιώματα των μελών 
των ομάδων, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου 
και μπορούν να παρευρίσκονται, ως 
παρατηρητές, μόνο στην τελική έγκριση  
του προτεινόμενου καταλόγου που 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 4. 

Or. en
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Τροπολογία 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Συγκροτούνται υποπεριφερειακές 
ομάδες σύμφωνα με τις υποκατηγορίες 
διαδρόμων που ορίζονται στο σημείο 5 
του Παραρτήματος Ι.  Κάθε 
υποπεριφερειακή ομάδα υπόκειται στις 
υφιστάμενες περιφερειακές πρωτοβουλίες 
για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς υλοποίησης πλην των ΔΣΜ και των ΔΔΔ δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη 
διαδικασία στην οποία παρεμβαίνουν οι περιφερειακές ομάδες, δεδομένου ότι δεν είναι 
αμερόληπτοι έναντι των δικών τους εν δυνάμει έργων. Επιπλέον, ο αριθμός συμμετεχόντων θα 
μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά, πράγμα που θα απέβαινε εις βάρος της αποτελεσματικότητας 
του έργου των περιφερειακών ομάδων. 

Τροπολογία 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κάθε ομάδα οργανώνει τις εργασίες της 
σύμφωνα με τις προσπάθειες 
περιφερειακής συνεργασίας δυνάμει του 
άρθρου 6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και 
άλλων υφιστάμενων δομών περιφερειακής 
συνεργασίας.

(2) Κάθε ομάδα οργανώνει τις εργασίες της 
σύμφωνα με τις προσπάθειες 
περιφερειακής συνεργασίας δυνάμει του 
άρθρου 6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και 
άλλων υφιστάμενων δομών περιφερειακής 
συνεργασίας όπως οι τρέχουσες 
περιφερειακές πρωτοβουλίες για την 
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ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Or. en

Τροπολογία 718
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κάθε ομάδα οργανώνει τις εργασίες της 
σύμφωνα με τις προσπάθειες 
περιφερειακής συνεργασίας δυνάμει του 
άρθρου 6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και 
άλλων υφιστάμενων δομών περιφερειακής 
συνεργασίας.

(2) Κάθε ομάδα οργανώνει τις εργασίες της 
σύμφωνα με τις προσπάθειες 
περιφερειακής συνεργασίας δυνάμει του 
άρθρου 6 της οδηγίας 72/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ, του 
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και 
άλλων υφιστάμενων δομών περιφερειακής 
συνεργασίας όπως οι τρέχουσες 
περιφερειακές πρωτοβουλίες για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με τις τρέχουσες περιφερειακές πρωτοβουλίες 
για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 719
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κάθε ομάδα καλεί, ανάλογα με τις 
ανάγκες υλοποίησης της σχετικής 
προτεραιότητας που προσδιορίζεται στο 
παράρτημα Ι, εκπροσώπους εθνικών 

(3) Κάθε ομάδα μπορεί να καλεί, ανάλογα 
με τις ανάγκες υλοποίησης της σχετικής 
προτεραιότητας που προσδιορίζεται στο 
παράρτημα Ι, εκπροσώπους εθνικών 
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διοικήσεων, ρυθμιστικών αρχών, φορέων 
υλοποίησης έργου και φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
από χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην 
ΕΕ και δυνάμει υποψήφιες χώρες, των 
κρατών μελών του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, 
εκπροσώπων των θεσμών και των οργάνων 
της Ενεργειακής Κοινότητας, χωρών που 
εμπίπτουν στην πολιτική ευρωπαϊκής 
γειτονίας και χωρών με τις οποίες η Ένωση 
διαθέτει ειδική συνεργασία στον τομέα της 
ενέργειας.

διοικήσεων, ρυθμιστικών αρχών, φορέων 
υλοποίησης έργου το έργο των οποίων 
είναι εν δυνάμει επιλέξιμο ως έργο κοινού 
ενδιαφέροντος και φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς από χώρες 
υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και 
δυνάμει υποψήφιες χώρες, των κρατών 
μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών, εκπροσώπων των 
θεσμών και των οργάνων της Ενεργειακής 
Κοινότητας, χωρών που εμπίπτουν στην 
πολιτική ευρωπαϊκής γειτονίας και χωρών 
με τις οποίες η Ένωση διαθέτει ειδική 
συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Για 
την απόφαση σχετικά με την πρόσκληση 
εκπροσώπων τρίτων χωρών απαιτείται 
συναίνεση.

Or. en

Τροπολογία 720
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κάθε ομάδα συμβουλεύεται τις 
οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων
των παραγωγών, των φορέων 
εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής, 
των προμηθευτών, των καταναλωτών 
και, για τα καθήκοντα που ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του Άρθρο 5, οργανώσεων 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Η 
ομάδα δύναται να οργανώνει ακροάσεις ή 
διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για την 
επίτευξη των καθηκόντων της.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων ως ισότιμων μελών στις 
περιφερειακές ομάδες φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για τα έργα
επιτρέπει, αφενός, την ανάμιξή τους στην όλη διαδικασία, από τα πρώιμα στάδια, με 
αποτέλεσμα να καθίσταται ευχερέστερο το στάδιο της αξιολόγησης κινδύνου· αφετέρου, τα μέλη 
των περιφερειακών ομάδων αποκτούν πρόσβαση στην τεχνογνωσία τους και στην 
ανατροφοδότηση από εμπειρίες με παρόμοια έργα (ενώ παράλληλα τηρείται ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών).  

Τροπολογία 721
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Κάθε ομάδα συμβουλεύεται τις 
οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων διανομής, των προμηθευτών, 
των καταναλωτών και, για τα καθήκοντα 
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του 
Άρθρο 5, οργανώσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η ομάδα δύναται να 
οργανώνει ακροάσεις ή διαβουλεύσεις, 
κατά περίπτωση, για την επίτευξη των 
καθηκόντων της.

(4) Κάθε ομάδα συμβουλεύεται τις 
οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 
σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων διανομής, των προμηθευτών, 
των καταναλωτών και οργανώσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η ομάδα 
δύναται να οργανώνει ακροάσεις ή 
διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για την 
επίτευξη των καθηκόντων της.

Or. en

Τροπολογία 722
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης 
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απόφασης για τον κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, κάθε περιφερειακή ομάδα 
επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης μόνο 
μεταξύ των κρατών μελών που έχουν 
άμεση ανάμιξη στα έργα.  

Or. en

Τροπολογία 723
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Κάθε ομάδα δημοσιεύει τις 
ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεών της στην πλατφόρμα 
διαφάνειας σχετικά με τις εγκαταστάσεις 
που αναφέρεται στο άρθρο 17 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας και προκειμένου η διαδικασία των έργων κοινού ενδιαφέροντος και η εν 
συνεχεία εφαρμογή τους να τύχουν μεγαλύτερης κοινωνικής αποδοχής, έχει σημασία για το 
κοινό και τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων να κατανοήσουν πότε θα λάβουν οι 
περιφερειακές ομάδες τις αποφάσεις και ποιες θα είναι αυτές, καθώς και τα αποτελέσματά τους. 

Τροπολογία 724
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν 
στο υπό εξέταση έργο δεν έχουν δικαίωμα 
να εμποδίζουν την ένταξή του στον 
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κατάλογο των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος. 

Or. en

Τροπολογία 725
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 4 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) Κάθε ομάδα δημοσιεύει τον 
εσωτερικό της κανονισμό και 
ενημερωμένο κατάλογο των μελών της 
όπου εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση ανά 
πάσα στιγμή.  Κάθε ομάδα δημοσιεύει 
πληροφορίες που επικαιροποιούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με 
την πρόοδο των εργασιών της καθώς και 
τα τελικά συμπεράσματά και τις 
αποφάσεις της και εξασφαλίζει την 
ευχερή πρόσβαση σε αυτά. 

Or. en

Τροπολογία 726
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Κάθε ομάδα δημοσιεύει τον 
εσωτερικό της κανονισμό και 
ενημερωμένο κατάλογο των μελών της 
όπου εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση ανά 
πάσα στιγμή.  Κάθε ομάδα δημοσιεύει 
πληροφορίες που επικαιροποιούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με 
την πρόοδο των εργασιών της καθώς και 
τα τελικά συμπεράσματά και τις 
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αποφάσεις της και εξασφαλίζει την 
ευχερή πρόσβαση σε αυτά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση των ομάδων θα πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και 
προσβάσιμοι στο κοινό, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της 
διαδικασίας. Για τον ίδιο λόγο και οι πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των περιφερειακών 
ομάδων θα πρέπει επίσης να είναι ευχερώς προσβάσιμες στο κοινό:  όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
κύκλοι συμφερόντων πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη ενός έργου. 
Πρακτικά, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των ευαίσθητων πληροφοριών και να 
αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, θα ήταν σώφρον να δημιουργηθεί 
μια υποομάδα επιφορτισμένη με τη διασφάλιση του σεβασμού του απορρήτου. 

Τροπολογία 727
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 1 - σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Κάθε ομάδα δημοσιεύει τον 
εσωτερικό της κανονισμό και 
ενημερωμένο κατάλογο των μελών της 
όπου εξασφαλίζει ευχερή πρόσβαση ανά 
πάσα στιγμή.  Κάθε ομάδα δημοσιεύει 
πληροφορίες που επικαιροποιούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με 
την πρόοδο των εργασιών της καθώς και 
τα τελικά συμπεράσματά και τις 
αποφάσεις της και εξασφαλίζει την 
ευχερή πρόσβαση σε αυτά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση των ομάδων θα πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και 
προσβάσιμοι στο κοινό, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της 
διαδικασίας στο επίπεδο αυτό. Για τον ίδιο λόγο και οι πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη 
των εργασιών των περιφερειακών ομάδων θα πρέπει επίσης να είναι ευχερώς προσβάσιμες στο 
κοινό: όλοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ανά 
πάσα στιγμή την εξέλιξη ενός έργου. 
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Τροπολογία 728
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
άποψη της συμβολής στην υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, τη 
συνάφεια με τα σχετικά κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 6 και οποιαδήποτε 
άλλη σχετική πληροφορία για την 
αξιολόγηση του έργου.

(1) Η Επιτροπή, ως πρόεδρος των 
περιφερειακών ομάδων, υποβάλλει 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, καλώντας 
τους φορείς υλοποίησης να προτείνουν τα 
έργα τους για να επιλεγούν ως έργα 
κοινού ενδιαφέροντος.  

Κάθε φορέας υλοποίησης έργου υποβάλλει 
αίτηση επιλογής για έργο κοινού 
ενδιαφέροντος στα μέλη της αντίστοιχης 
ομάδας, όπως αναφέρεται στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
περιλαμβανομένης ανάλυσης 
κόστους/οφέλους για το έργο σύμφωνα με 
το άρθρο 12, παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 729
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
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άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, τη συνάφεια με τα σχετικά 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για 
την αξιολόγηση του έργου.

άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
στόχων των διαδρόμων προτεραιότητας 
στον τομέα των ενεργειακών υποδομών 
και των τομέων όπως που προσδιορίζονται 
στο παράρτημα Ι, ανάλυση της συνάφειας 
με τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο 
άρθρο 6 και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
πληροφορία για την αξιολόγηση του 
έργου. Οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν 
ανάλυση κόστους/οφέλους ανά έργο 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 
12.

Or. en

Τροπολογία 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, τη συνάφεια με τα σχετικά 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για 
την αξιολόγηση του έργου.

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, τη συνάφεια με τα σχετικά 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για 
την αξιολόγηση του έργου. Οι φορείς 
υλοποίησης υποβάλλουν ανάλυση 
κόστους/οφέλους ανά έργο σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία του άρθρου 12.

Or. en

Τροπολογία 731
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, τη συνάφεια με τα σχετικά 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για 
την αξιολόγηση του έργου.

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, τη συνάφεια με τα σχετικά 
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για 
την αξιολόγηση του έργου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σφάλμα στο κείμενο.

Τροπολογία 732
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 2 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Κάθε εν δυνάμει φορέας υλοποίησης 
έργου υποβάλλει στην αντίστοιχη 
περιφερειακή ομάδα εκτίμηση του έργου 
από την άποψη της συμβολής στην 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων που 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι και της 
συνάφειας με τα σχετικά κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 4, στο Παράρτημα 
ΙΙ και στο Παράρτημα ΙΙΙ. Η αντίστοιχη 
περιφερειακή ομάδα πρέπει να εκδώσει, 
εντός έξι μηνών, αιτιολογημένη γνώμη 
σχετικά με την καταλληλότητα των 
σχεδίων ως σχεδίων κοινού 
ενδιαφέροντος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα ενδεχόμενα έργα που πληρούν τα κριτήρια του έργου κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Τροπολογία 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 2 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1, στοιχεία α) και β) 
πρέπει να μπορούν να εξετάζονται 
ενδελεχέστερα και να ελέγχονται από την 
αντίστοιχη ομάδα, εάν τούτο προτείνεται 
από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
κύκλους συμφερόντων και εάν πληρούν 
ως ελάχιστη προϋπόθεση τα κριτήρια που 
απαριθμούνται στο άρθρο 4 σημεία 1 και 
2 α) και στο Παράρτημα II σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 734
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 2 - σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Για τα έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες 1 και 2 του Παραρτήματος II, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
διασφαλίζουν την συνεπή εφαρμογή των 
κριτηρίων αξιολόγησης και της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους και προτείνουν 
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διορθώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός προβλέπει ήδη συνέπεια στο πλαίσιο της περιφερειακής ομάδας. Δεν χρειάζεται 
να προβλεφθούν πρόσθετα και διπλά επίπεδα εκτίμησης και ανάλυσης.. 

Τροπολογία 735
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όλοι οι αποδέκτες διαφυλάσσουν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών.

(2) Οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενα 
αντικρουόμενα συμφέροντα εντός των 
Ομάδων και επιτρέπουν τη δημιουργία 
υποομάδων, εφόσον χρειάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες σχετικά με τη διακυβέρνηση των ομάδων θα πρέπει να είναι σαφείς, ακριβείς και 
προσβάσιμοι στο κοινό, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της 
διαδικασίας. Για τον ίδιο λόγο και οι πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των περιφερειακών 
ομάδων θα πρέπει επίσης να είναι ευχερώς προσβάσιμες στο κοινό:  όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
κύκλοι συμφερόντων πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη ενός έργου.  
Πρακτικά, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των ευαίσθητων πληροφοριών και να 
αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, θα ήταν σώφρον να δημιουργηθεί 
μια υποομάδα επιφορτισμένη με τη διασφάλιση του σεβασμού του απορρήτου. 

Τροπολογία 736
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και διαγράφεται
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αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία TYNDP είναι ανοικτή και ευέλικτη ούτως ώστε να ενσωματώνει έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που προτείνονται από τις Περιφερειακές Ομάδες.

Τροπολογία 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1, στοιχεία α), β) και
δ) περιλαμβάνονται στα σχετικά σχέδια 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 
και του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων ηλεκτρισμού, που καταρτίζει το 
ENTSO για τον ηλεκτρισμό δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα των έργων κοινού ενδιαφέροντος δεν πρέπει να περιορίζεται στα δεκαετή 
σχέδια ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού.  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια με το άρθρο 3, 
παράγραφος 7, η ερμηνεία του οποίου πρέπει να υπερισχύει, ήτοι τα σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνονται στα δεκαετή σχέδια ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού 
και στα περιφερειακά σχέδια μόνο εφόσον τους έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς του έργου 



PE488.000v01-00 66/132 AM\900619EL.doc

EL

κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 738
Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στα 
αντίστοιχα σχέδια περιφερειακών 
επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και στο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων
ηλεκτρισμού, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 
του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. da

Αιτιολόγηση

Τα έργα που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο PC1 δεν θα πρέπει περιορίζονται σε 
έργα του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης. Ο κανονισμός είναι επί του παρόντος ασαφής ως προς 
το θέμα αυτό και θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 7 σε 
ολόκληρο τον κανονισμό. Αρκετές είναι οι χώρες που δεν συμμετέχουν στη συνεργασία του 
ENTSO· κατά συνέπεια το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η προσέλκυση έργων που δεν 
δρομολογήθηκαν από ΔΣΜ στον κατάλογο PC1, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια.

Τροπολογία 739
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1, στοιχεία α), β) και
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στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

δ) περιλαμβάνονται στα σχετικά σχέδια 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του
άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 
και του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων ηλεκτρισμού, που καταρτίζει το 
ENTSO για τον ηλεκτρισμό δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. en

Τροπολογία 740
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) είτε περιλαμβάνονται 
στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 είτε πληρούν 
τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 
4, σημείο 1, στο άρθρο 4, σημείο 2α) και 
στο Παράρτημα ΙΙ σημείο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια επιλογή των έργων κοινού ενδιαφέροντος βασιζόμενη εξ ολοκλήρου στα δεκαετή σχέδια 
ανάπτυξης του δικτύου δεν θα ενσωματώσει όλα τα έργα που χρειάζονται για την υλοποίηση 
των διαδρόμων προτεραιότητας στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα έργα. Επιπλέον, τα έργα που δεν περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης του δικτύου και των έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
ενδέχεται να προσκόψουν σε αυξημένο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, τεχνητά προκαλούμενο από 
την απλή ύπαρξη ενός τέτοια καταλόγου, με αποτέλεσμα διατάραξη της αγοράς. 
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Τροπολογία 741
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ) περιλαμβάνονται στην 
πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α), β) και δ) περιλαμβάνονται 
στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον προσδιορισμό των έργων κοινού ενδιαφέροντος, το άρθρο 3 προβλέπει ότι οι 
περιφερειακές ομάδες είναι υπεύθυνες για το έργο αυτό και να υποβάλλουν προτάσεις που 
έχουν υποβληθεί για γνωμοδότηση στον ACER, προτού εγκριθούν από την Επιτροπή. Όπως 
όμως διευκρινίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, όλα τα έργα πρέπει να εντάσσονται στο τελευταίο 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (TYNDP). Ή πρέπει να αποκλεισθούν ορισμένοι χώροι  
αποθήκευσης, ή θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα έργα PSK μπορεί επίσης να ενταχθούν στο 
πλαίσιο του δεκαετούς σχεδίου.

Τροπολογία 742
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για 
όλη τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 
1η Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα 
έργα μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου 
που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 

διαγράφεται
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περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το 
ENTSO για τον τομέα του αερίου δυνάμει 
του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 
715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων αερίου θα είναι ανοικτή και ευέλικτη 
ούτως ώστε να ενσωματώνει έργα κοινού ενδιαφέροντος που προτείνονται από τις 
Περιφερειακές Ομάδες.

Τροπολογία 743
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για 
όλη τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 
1η Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον τομέα του αερίου δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

(4) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, 
στοιχεία α) έως δ), είτε περιλαμβάνονται 
στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, 
που καταρτίζει το ENTSO για τον 
ηλεκτρισμό δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 715/2009, είτε πληρούν 
τα κριτήρια που ορίζουν το άρθρο 4, 
σημείο 1, το άρθρο 4, σημείο 2, στοιχείο 
β), και το παράρτημα ΙΙ, σημείο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια επιλογή των έργων κοινού ενδιαφέροντος βασιζόμενη εξολοκλήρου στα δεκαετή σχέδια 
ανάπτυξης του δικτύου δεν θα ενσωματώσει όλα τα έργα που χρειάζονται για την υλοποίηση 
των διαδρόμων προτεραιότητας στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα έργα. Επιπλέον, τα έργα που δεν περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης του δικτύου και των έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
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ενδέχεται να προσκόψουν σε αυξημένο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο, τεχνητά προκαλούμενο από 
την απλή ύπαρξη ενός τέτοια καταλόγου, με αποτέλεσμα διατάραξη της αγοράς. 

Τροπολογία 744
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον τομέα του αερίου δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την
έγκριση του πρώτου καταλόγου έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, τα προτεινόμενα 
έργα μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου 
που εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον τομέα του αερίου δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεχίζεται η πρόοδος του TYNDP προς μία συνολική οπτική όλων των σχετικών έργων αερίου 
και ηλεκτρισμού.

Τροπολογία 745
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου που 

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς, παραλαβής, 
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εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον τομέα του αερίου δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και 
αποθήκευσης αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 2 περιλαμβάνονται 
στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων αερίου, που 
καταρτίζει το ENTSO για τον τομέα του 
αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 746
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς και αποθήκευσης αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2 
περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ENTSO 
για τον τομέα του αερίου δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

(4) Για όλους τους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύουν για όλη 
τη Ένωση και θα εγκριθούν μετά την 1η 
Αυγούστου 2013, τα προτεινόμενα έργα 
μεταφοράς, τερματικών σταθμών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και 
αποθήκευσης αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 2 περιλαμβάνονται 
στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς 
σχεδίου ανάπτυξης δικτύων αερίου, που 
καταρτίζει το ENTSO για τον τομέα του 
αερίου δυνάμει του άρθρου 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην 
Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη ή τις σχετικές οντότητες που αυτά 
καθορίζουν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές ανάγκες για τις υποδομές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
τεράστιες έως το 2020 και μετά. Ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται να προβλέπονται στον 
κανονισμό χωριστές επιδοτήσεις για τις υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης στο πλαίσιο της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Ο κανονισμός θα πρέπει να παραμείνει 
επικεντρωμένος στην επίτευξη των επιζητούμενων αποτελεσμάτων στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Τροπολογία 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην 
Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη ή τις σχετικές οντότητες που αυτά 

διαγράφεται
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καθορίζουν.

Or. en

Τροπολογία 749
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην 
Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη ή τις σχετικές οντότητες που αυτά 
καθορίζουν.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 750
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 

διαγράφεται
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σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην
Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη ή τις σχετικές οντότητες που αυτά 
καθορίζουν.

Or. de

Τροπολογία 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην 
Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη ή τις σχετικές οντότητες που αυτά 
καθορίζουν.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η οικονομική και εμπορική βιωσιμότητά της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και ότι δεν αναμένεται εμπορική αξιοποίηση πριν 
το 2020,  στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να προβλεφτεί οικονομική στήριξη για το 
σκοπό αυτόν. Προβλέπεται ήδη οικονομική στήριξη της έρευνας σχετικά με τις δυνατότητες 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) μέσω άλλων ευρωπαϊκών διαύλων.

Τροπολογία 752
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην Επιτροπή 
από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή τις 
σχετικές οντότητες που αυτά καθορίζουν.

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην Επιτροπή 
από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή τις 
σχετικές οντότητες που αυτά καθορίζουν.
Η έγκριση της τελικής έκδοσης του 
περιφερειακού καταλόγου από την 
περιφερειακή ομάδα και την Ομάδα 
καθοδήγησης υψηλού επιπέδου (HLSG) 
θα πρέπει να βασίζεται σε συναίνεση. 
Προς τούτο, δεν θα πρέπει να έχει 
διατυπωθεί καμία αρνητική γνώμη όσον 
αφορά την ενσωμάτωση εκάστου 
προτεινόμενου έργου, από κράτος μέλος 
της περιφερειακής ομάδας για το οποίο 
το έργο θα συνεπάγετο σημαντικές 
επιπτώσεις, κυρίως εις ό,τι αφορά τη 
διαχείριση των ενεργειακών υποδομών 
του, την εσωτερική αγορά του ή την 
ασφάλεια του εφοδιασμού του. Στην 
περίπτωση αυτή, η γνώμη απαιτεί 
αιτιολόγηση, ειδικότερα βάσει 
γνωμοδότησης του Οργανισμού ή της εκ 
μέρους της Επιτροπής αξιολόγησης των 
έργων που αφορούν τη μεταφορά 
πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 753
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου που καταρτίζουν πάνω από δύο 
κράτη μέλη για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην Επιτροπή 
από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή τις 
σχετικές οντότητες που αυτά καθορίζουν.

(5) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν 
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ 
σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος ενός 
σχεδίου για την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Το 
σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην Επιτροπή 
από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή τις 
σχετικές οντότητες που αυτά καθορίζουν.

Or. en

Τροπολογία 754
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – Μέρος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατά την αξιολόγηση προτεινόμενων 
έργων ηλεκτρισμού και αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2 και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4, 
κάθε ομάδα λαμβάνει υπόψη την ανάλυση 
που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 7 του άρθρου 12 για τα 
προτεινόμενα έργα ηλεκτρισμού και 
αερίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, 
σημείο 1 α) έως δ) και σημείο 2 στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας που εκπονούν τα 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια και το 
αέριο δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009.

(6) Κατά την αξιολόγηση προτεινόμενων 
έργων ηλεκτρισμού και αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2 και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του σημείου 4, 
κάθε ομάδα λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-
οφέλους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα έργα PCI που δεν περιλαμβάνονται στο τελευταίο  TYNDP θα πρέπει επίσης να 
συνοδεύονται από ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 755
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, το έργο μεταβάλλει την 
δυναμικότητα μεταφοράς του δικτύου 
στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους 
και ενός ή περισσότερων άλλων κρατών 
μελών ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική 
εγκάρσια τομή του ίδιου διαδρόμου 
μεταφοράς τουλάχιστον κατά 500 
Megawatt σε σχέση με την κατάσταση 
πριν τη θέση σε λειτουργία του έργου·

α) για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
το έργο πρέπει να διαθέτει εγκατεστημένη 
ισχύ για την παραγωγή τουλάχιστον 250 
MW και ελάχιστη μέση ετήσια παραγωγή 
400 GWh, βάσει της προτεινόμενης 
διαχείρισης για την εγκατάσταση και η 
οποία θα ελέγχεται κατά τα 3 πρώτα έτη 
της λειτουργίας της.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αύξηση κατά 500 MW όσον αφορά την ικανότητα ολικής ανταλλαγής προκειμένου να 
θεωρηθεί ένα έργο ως κοινού ενδιαφέροντος μπορεί να είναι εύλογη για διασυνοριακά έργα. Η 
ίδια όμως αυτή ποσότητα για ένα έργο εντός ενός κράτους μέλους είναι ιδιαίτερα υψηλή· 
καθιστά στην πράξη αδύνατο τον χαρακτηρισμό ενός εσωτερικού έργου ως έργου ως κοινού 
ενδιαφέροντος και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να είναι πολύ μικρότερη.

Τροπολογία 756
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, το έργο μεταβάλλει την 
δυναμικότητα μεταφοράς του δικτύου στα 

α) αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, το έργο μεταβάλλει την 
δυναμικότητα μεταφοράς του δικτύου στα 
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σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και 
ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών 
ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική εγκάρσια 
τομή του ίδιου διαδρόμου μεταφοράς 
τουλάχιστον κατά 500 Megawatt σε σχέση 
με την κατάσταση πριν τη θέση σε 
λειτουργία του έργου·

σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και 
ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών 
ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική εγκάρσια 
τομή του ίδιου διαδρόμου μεταφοράς 
τουλάχιστον κατά 500 Megawatt ή 20% σε 
σχέση με την κατάσταση πριν τη θέση σε 
λειτουργία του έργου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το απόλυτο όριο για την υλοποίηση έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
συμπληρώνεται από ένα σχετικό κατώτατο όριο, ώστε να μπορούν τα μικρότερα έργα να 
χαρακτηρισθούν ως έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI).

Τροπολογία 757
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο παρέχει
δυναμικότητα αποθήκευσης που επιτρέπει 
καθαρή ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού
ύψους τουλάχιστον 500 GWh·

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο έχει 
εγκατεστημένη δυναμικότητα ύψους 
τουλάχιστον 100 Megawatt (100 GW)

Or. en

Τροπολογία 758
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας,  το έργο παρέχει 
δυναμικότητα αποθήκευσης που επιτρέπει 
καθαρή ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού 

β) αναφορικά με την αποθήκευση 
ηλεκτρικής ενέργειας,  το έργο παρέχει 
δυναμικότητα αποθήκευσης ύψους 
τουλάχιστον 100 GWh·
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ύψους τουλάχιστον 500 GWh·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα IV, αναγνωρίζεται ουσιαστικά η αρχή ότι τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας δύνανται να χαρακτηρισθούν ως έργα κοινού ενδιαφέροντος μόνο αν η εγκατάσταση 
αποθήκευσης επιτρέπει  μια ετήσια καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 500 GWh. 
Πρώτον, το κριτήριο της «παραγωγικής ικανότητας" που αντιστοιχεί στη σημερινή διατύπωση 
δεν ισχύει για τους σταθμούς αποθήκευσης της ενέργειας με άντληση υδάτων.  Στην 
πραγματικότητα, η συμβολή των εγκαταστάσεων αυτού του τύπου στη σταθερότητα του δικτύου 
μετριέται με τη δύναμη άντλησης.  Πέραν τούτου η επιλεγείσα οριακή τιμή  των 500 GWh είναι 
πολύ υψηλή.

Τροπολογία 759
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή
έμμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010·

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι  η 
συμμόρφωση με το πρότυπο υποδομής 
(κανόνας Ν-1) σε περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τμήμα αυτό της πρότασης δεν είναι απαραίτητο δεδομένου ότι όλες οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης φυσικού αερίου ή τα έργα υγροποιημένου/συμπιεσμένου φυσικού αερίου δύνανται 
να εφοδιάσουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθεί η
αναγκαία ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 760
Adina-Ioana Vălean
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή 
έμμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010·

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι  η 
συμμόρφωση με το πρότυπο υποδομής 
(κανόνας Ν-1) σε περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τμήμα αυτό της πρότασης δεν είναι απαραίτητο δεδομένου ότι όλες οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης φυσικού αερίου ή τα έργα υγροποιημένου/συμπιεσμένου φυσικού αερίου δύνανται 
να εφοδιάσουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθεί η 
αναγκαία ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 761
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή 
έμμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010·

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι  η 
συμμόρφωση με το πρότυπο υποδομής 
(κανόνας Ν-1) σε περιφερειακό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010·

Or. en
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Τροπολογία 762
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή 
έμμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010·

δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή 
το υγροποιημένο/συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή 
έμμεσος εφοδιασμός τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το 
πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν-1) σε 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης που 
συνδέονται με το δίκτυο διανομής.·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής, 
αλλά εξακολουθούν να είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της  ασφάλειας του εφοδιασμού και 
της ευελιξίας, πρέπει να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς του PCI

Τροπολογία 763
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 
σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα στον 
τομέα του ηλεκτρισμού, το έργο αφορά 
εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις μεσαίας 
και υψηλής τάσης που έχουν σχεδιαστεί 
για τάση ύψους 10kV ή ανώτερη. Στο εν 
λόγω έργο συμμετέχουν φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής από τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη, που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 
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παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

100.000 χρήστες που παράγουν ή 
καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ή και 
τα δυο και αντιστοιχεί σε ζώνη 
κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh ανά 
έτος, εκ των οποίων το 20% προέρχεται 
από όρους χωρίς δυνατότητα μεταφοράς.
αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα στον 
τομέα του αερίου, το έργο αφορά 
εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις μεσαίας 
και υψηλής τάσης που έχουν σχεδιαστεί 
για τάση ύψους 1 bar ή ανώτερη. Στο εν 
λόγω έργο συμμετέχουν φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής από τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη, που καλύπτουν τουλάχιστον 
100.000 χρήστες που παράγουν ή 
καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ή και 
τα δυο και αντιστοιχεί σε ζώνη 
κατανάλωσης τουλάχιστον 500 Gwh ανά 
έτος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να προωθηθούν τα ευφυή δίκτυα στον τομέα του αερίου διότι επιτρέπουν την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και εξασφαλίζουν στο δίκτυο μεγαλύτερη 
ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Τροπολογία 764
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 
σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
έχει σχεδιαστεί για όλα τα επίπεδα τάσης.  
Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν φορείς 
υλοποίησης έργων από τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
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τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων, μέσω του έργου, 
τουλάχιστον το 20% προέρχεται από 
ανανεώσιμους πόρους και χωρίς 
δυνατότητα μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο ισχύος των ευφυών δικτύων πρέπει να επεκταθεί στα δίκτυα χαμηλής τάσης, όπου και 
επιτυγχάνονται προς το παρόν τα περισσότερα οφέλη από την ανάπτυξή του και όπου γίνεται η 
σύνδεση των περισσότερων καταναλωτών με μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Η 
διασυνοριακή συνεργασία ευνοεί την απόκτηση τεχνογνωσίας, κυρίως όταν αφορά τις 
υποδομές, τις τεχνολογίες και του φορείς παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 765
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα,  το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 
σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα:  το έργο 
μπορεί να αφορά εξοπλισμούς και 
εγκαταστάσεις σε όλα τα επίπεδα τάσεων.
Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και/ή διανομής από τουλάχιστον δύο 
κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 10.000 χρήστες που παράγουν 
ή καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ή και 
τα δυο και αντιστοιχεί σε ζώνη 
κατανάλωσης τουλάχιστον 100 Gwh ανά 
έτος, εκ των οποίων, μέσω συμμετοχής 
στο σχέδιο, το 20% προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς 
δυνατότητα μεταφοράς.

Or. nl
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Τροπολογία 766
Bernd Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 
σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα,  το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
όλων των τάσεων που έχουν σχεδιαστεί 
για τάση ύψους 10kV ή ανώτερη. Στο εν 
λόγω έργο συμμετέχουν φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και/ή διανομής, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 10.000 χρήστες που παράγουν 
ή καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ή και 
τα δυο και αντιστοιχεί σε ζώνη 
κατανάλωσης τουλάχιστον 100 Gwh ανά 
έτος, εκ των οποίων το 20% προέρχεται 
από ανανεώσιμους πόρους χωρίς 
δυνατότητα μεταφοράς.

Or. de

Τροπολογία 767
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 
σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις
υψηλής μεσαίας και χαμηλής τάσης που 
έχουν σχεδιαστεί βάσει των εν ισχύι 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Στο εν λόγω 
έργο συμμετέχουν φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής από 
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη, που 
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50.000
χρήστες που παράγουν ή καταναλώνουν 
ηλεκτρική ενέργεια ή και τα δυο και 
αντιστοιχεί σε ζώνη κατανάλωσης 
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ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

τουλάχιστον 150 Gwh ανά έτος, εκ των 
οποίων το 20% προέρχεται από πόρους
χωρίς δυνατότητα μεταφοράς ή/και 
κατανεμημένους πόρους.

Or. fr

Τροπολογία 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 
σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
χαμηλής, μεσαίας και υψηλής τάσης, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 769
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν 

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
αφορά εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις 
χαμηλής, μεσαίας και υψηλής τάσης, 
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σχεδιαστεί για τάση ύψους 10kV ή 
ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον 
δύο κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς.

σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα . Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής, που 
συγκεντρώνουν τουλάχιστον 100.000 
χρήστες που παράγουν ή καταναλώνουν 
ηλεκτρική ενέργεια ή και τα δυο και 
αντιστοιχεί σε ζώνη κατανάλωσης 
τουλάχιστον 300 Gwh ανά έτος, εκ των 
οποίων το 20% προέρχεται από όρους 
χωρίς δυνατότητα μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια επιλογής για τα έργα ευφυών δικτύων ηλεκτρισμού πρέπει να θεσπιστούν κατά 
τρόπο αμερόληπτο. Το γεγονός ότι τα χαμηλότερα επίπεδα ονομαστικής τάσης που 
χρησιμοποιούνται ως μέση τάση σε ορισμένες χώρες της ΕΕ πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η 
αναφορά σε «τουλάχιστον δύο κράτη μέλη» είναι παράλογη, δεδομένου ότι το παράρτημα IV, 
σημείο 1, αφορά σε σχέδια με σημαντικές διεθνικές επιπτώσεις (…) στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 770
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση 
ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
προσωρινής ή μόνιμης έλλειψης σε ένα 
από αυτά·

Or. ro

Τροπολογία 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μετρώντας, για τα διασυνοριακά έργα, 
τον αντίκτυπο στη δυνατότητα μεταφοράς 
του δικτύου και στις δύο κατευθύνσεις 
ροής ηλεκτρικού ρεύματος σε όρους 
ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος (σε MW) 
ή, για έργα με σημαντικό διασυνοριακό 
αντίκτυπο, τον αντίκτυπο στη δυνατότητα 
μεταφοράς του δικτύου στα σύνορα μεταξύ 
των οικείων κρατών μελών με τρίτες χώρες 
ή εντός των οικείων κρατών μελών και 
στην εξισορρόπηση προσφοράς-ζήτησης 
και τις λειτουργίες του δικτύου στα οικεία 
κράτη μέλη·

– μετρώντας, για τα διασυνοριακά έργα, 
τον αντίκτυπο στη δυνατότητα μεταφοράς 
του δικτύου και στις δύο κατευθύνσεις 
ροής ηλεκτρικού ρεύματος σε όρους 
ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος (σε MW), 
και τη συμβολή τους στην επίτευξη του 
ελάχιστου επιπέδου ικανότητας ύψους 
10% που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
ή, για έργα με σημαντικό διασυνοριακό 
αντίκτυπο, τον αντίκτυπο στη δυνατότητα 
μεταφοράς του δικτύου στα σύνορα μεταξύ 
των οικείων κρατών μελών με τρίτες χώρες 
ή εντός των οικείων κρατών μελών και 
στην εξισορρόπηση προσφοράς-ζήτησης 
και τις λειτουργίες του δικτύου στα οικεία 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 772
Algirdas Saudargas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται 
σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται 
στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου 
διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο 
του έργου στην αναμενόμενη απώλεια 
φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε 
όρους επάρκειας παραγωγής και 
μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών 
περιόδων φορτίου λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία 

γ) Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται 
σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται 
στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου 
διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο 
του έργου στην αναμενόμενη απώλεια 
φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε 
όρους επάρκειας παραγωγής και 
μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών 
περιόδων φορτίου λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία 
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καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το 
κλίμα και των επιπτώσεών τους στην 
ανθεκτικότητα των υποδομών.

καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το 
κλίμα και των επιπτώσεών τους στην 
ανθεκτικότητα των υποδομών, και 
λαμβανόμενης δεόντως υπόψη της 
ύπαρξης ανεξάρτητων και αξιόπιστων 
μέσων ελέγχου της λειτουργίας του 
συστήματος και των υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 773
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται 
σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται 
στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου 
διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο 
του έργου στην αναμενόμενη απώλεια 
φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε 
όρους επάρκειας παραγωγής και 
μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών 
περιόδων φορτίου λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το 
κλίμα και των επιπτώσεών τους στην 
ανθεκτικότητα των υποδομών.

γ) Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται 
σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται 
στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου 
διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο 
του έργου στην αναμενόμενη απώλεια 
φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε 
όρους επάρκειας παραγωγής και 
μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών 
περιόδων φορτίου λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα και των επιπτώσεών 
τους στην ανθεκτικότητα των υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 774
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση 
ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
προσωρινής ή μόνιμης έλλειψης σε ένα 
από αυτά·

Or. ro

Τροπολογία 775
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο καθορισμός των κριτηρίων 
βασίζεται μόνο σε υποθέσεις που 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους στόχους 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, των λοιπών 
εφαρμοστέων ευρωπαϊκών νομοθετικών 
πράξεων και τους μακροπρόθεσμους 
στόχους που περιλαμβάνουν οι χάρτες 
πορείας στον ορίζοντα του 2050.  
Οιαδήποτε σχετική απόκλιση απαιτεί τη 
γραπτή έγκριση του Οργανισμού και της 
Επιτροπής, η οποία και δημοσιεύεται.  

Or. en

Τροπολογία 776
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο 
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αυτό υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
υποδομών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεκτική εφαρμογή των κριτηρίων μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών έργων, το επίπεδο βιωσιμότητας θα πρέπει να διευκρινίζεται όχι μόνο για μία, αλλά 
για όλες τις κατηγορίες έργων και ο ορισμός των κριτηρίων θα πρέπει να είναι ταυτόσημος.

Τροπολογία 777
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) να ευνοηθεί η κατάργηση των 
σημερινών ενεργειακών νήσων

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των στόχων της ολοκλήρωσης τους οποίους επιδιώκει ο 
Κανονισμός.

Τροπολογία 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση 
τη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
εγχώριες πηγές εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
διαδοχικά υπόψη τη διαφοροποίηση των 
πηγών, των υποκαταστάσεων και των 

β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση 
τη διαφοροποίηση, εξαιρουμένου του 
ευρωπαϊκού επιπέδου, αλλά 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
της πρόσβασης σε εγχώριες πηγές 
εφοδιασμού, λαμβάνοντας διαδοχικά 
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οδών, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο της 
νέας δυναμικότητας στο δείκτη HHI που 
υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα για 
την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα V σημείο 10.

υπόψη τη διαφοροποίηση των πηγών, των 
υποκαταστάσεων και των οδών, καθώς 
επίσης και τον αντίκτυπο της νέας 
δυναμικότητας στο δείκτη HHI που 
υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα για 
την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα V σημείο 10.

Or. en

Τροπολογία 779
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση 
τη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
εγχώριες πηγές εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
διαδοχικά υπόψη τη διαφοροποίηση των 
πηγών, των υποκαταστάσεων και των 
οδών, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο της 
νέας δυναμικότητας στο δείκτη HHI που 
υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα για 
την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα V σημείο 10.

β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση 
τη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
εγχώριες πηγές εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τη διαφοροποίηση των 
πηγών, των υποκαταστάσεων και των 
οδών, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο της 
νέας δυναμικότητας στο δείκτη HHI που 
υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα για 
την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα V σημείο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση προτείνεται χάριν σαφήνειας.

Τροπολογία 780
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο β 



PE488.000v01-00 92/132 AM\900619EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση 
τη διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένης 
της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε 
εγχώριες πηγές εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
διαδοχικά υπόψη τη διαφοροποίηση των 
πηγών, των υποκαταστάσεων και των 
οδών, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο της 
νέας δυναμικότητας στο δείκτη HHI που 
υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα για 
την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα V σημείο 10.

β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση 
τη διαφοροποίηση σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης 
της πρόσβασης σε εγχώριες πηγές 
εφοδιασμού, λαμβάνοντας διαδοχικά 
υπόψη τη διαφοροποίηση των πηγών, των 
υποκαταστάσεων και των οδών, καθώς 
επίσης και τον αντίκτυπο της νέας 
δυναμικότητας στο δείκτη HHI που 
υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα για 
την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα V σημείο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

The aim is to keep the European Perspective.

Τροπολογία 781
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε αέριο και βιοαερίου, 
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων 
αλλαγών στις κλιματολογικές συνθήκες.

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών, σύμφωνα με τους στόχους για 
το 2020 και το χάρτη πορείας για μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050, και τη 
στήριξη της εφεδρείας της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ή της μεταφοράς ηλεκτρισμού σε 
αέριο και βιοαερίου, λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών στις 
κλιματολογικές συνθήκες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2009 ενέκρινε το στόχο της ΕΕ για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, η επίτευξη του οποίου θα 
απαιτήσει σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα. Όλες οι νέες υποδομές 
που χρηματοδοτεί η ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν τους δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ορίζοντα του 2020, 
καθώς και  τους στόχους του χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050.

Τροπολογία 782
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε αέριο και βιοαερίου, 
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων 
αλλαγών στις κλιματολογικές συνθήκες.

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών, , σύμφωνα με τους στόχους για 
το 2020 και το χάρτη πορείας για μια 
οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050, και τη 
στήριξη της εφεδρείας της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ή της μεταφοράς ηλεκτρισμού σε 
αέριο και βιοαερίου, λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών στις 
κλιματολογικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου του 2009 ενέκρινε το στόχο της ΕΕ για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, η επίτευξη του οποίου θα 
απαιτήσει σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα. Όλες οι νέες υποδομές 
που χρηματοδοτεί η ΕΕ θα πρέπει να στηρίζουν τους δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ορίζοντα του 2020, 
καθώς και  τους στόχους του χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050.

Τροπολογία 783
Yannick Jadot
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε αέριο και βιοαερίου, 
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων 
αλλαγών στις κλιματολογικές συνθήκες.

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται, μέσω 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των υποδομών φυσικού 
αερίου και  ως η συμβολή ενός έργου στη 
μείωση των εκπομπών και τη στήριξη της 
εφεδρείας της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή της 
μεταφοράς ηλεκτρισμού σε αέριο και 
βιοαερίου, λαμβανομένων υπόψη των 
αναμενόμενων αλλαγών στις 
κλιματολογικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προστίθεται χάριν εξασφάλισης ενός 
ελάχιστου επιπέδου  συνοχής με το κριτήριο της βιωσιμότητας των άλλων κατηγοριών έργων.

Τροπολογία 784
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε αέριο και βιοαερίου, 
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων 
αλλαγών στις κλιματολογικές συνθήκες.

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε αέριο και βιοαερίου, 
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων 
αλλαγών όσον αφορά τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα.

Or. en
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Τροπολογία 785
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση 
ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
προσωρινής ή μόνιμης έλλειψης σε ένα 
από αυτά·

Or. ro

Τροπολογία 786
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 4 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο αυτό 
υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των υποδομών 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

α) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο αυτό 
υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη 
συμμόρφωση με τους στόχους για το 2020 
και το χάρτη πορείας για μια οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050, καθώς και τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των υποδομών 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, η επίτευξη του οποίου θα απαιτήσει σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα. Όλες οι νέες υποδομές που χρηματοδοτεί η ΕΕ θα 
πρέπει να στηρίζουν τους δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ορίζοντα του 2020, καθώς και  τους 
στόχους του χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
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2050.

Τροπολογία 787
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 4 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο αυτό 
υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των υποδομών 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

α) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο αυτό 
υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη 
συμμόρφωση με τους στόχους για το 2020 
και το χάρτη πορείας για μια οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050, καθώς  και τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των υποδομών 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, η επίτευξη του οποίου θα απαιτήσει σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα. Όλες οι νέες υποδομές που χρηματοδοτεί η ΕΕ θα 
πρέπει να στηρίζουν τους δεσμευτικούς στόχους όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ορίζοντα του 2020, καθώς και  τους 
στόχους του χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 
2050.

Τροπολογία 788
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) Ικανότητα υποδοχής πολύ πιο 
σημαντικών όγκων ηλεκτρικών 
εφαρμογών με χαμηλό αποτύπωμα 
άνθρακα, όπως τα ηλεκτροκίνητα 
οχήματα, μέσω προηγμένων τεχνικών 
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παρεμβάσεων και καθοδήγησης της 
αγοράς. 

Or. en

Τροπολογία 789
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 4 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση 
ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
προσωρινής ή μόνιμης έλλειψης σε ένα 
από αυτά·

Or. ro

Τροπολογία 790
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) (1) Όσον αφορά τα έργα ευφυών 
δικτύων αερίου, κάθε λειτουργία 
εκτιμάται βάσει των εξής κριτηρίων:
α) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο 
αυτό υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
υποδομών δικτύων αερίου·
β) Η δυνατότητα των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής να συνδέονται μεταξύ τους 
και να μεταφέρουν το αέριο από και προς 
του χρήστες: το κριτήριο αυτό 
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υπολογίζεται εκτιμώντας την 
εγκατεστημένη δυναμικότητα των 
κατανεμημένων ενεργειακών πόρων στα 
δίκτυα διανομής, την μέγιστη 
επιτρεπόμενη εισαγωγή αερίου χωρίς 
κίνδυνο συμφόρησης στα δίκτυα 
μεταφοράς και την ενέργεια που δεν 
αξιοποιείται από τις ανανεώσιμες πηγές 
λόγω κινδύνων συμφόρησης ή σχετικών 
με την ασφάλεια·
γ) συνδεσιμότητα δικτύων και πρόσβαση 
σε όλες τις κατηγορίες χρηστών του 
δικτύου: τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται 
εκτιμώντας τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
τελών και τιμολογίων, καθώς επίσης και 
την δομή τους, στην περίπτωση 
εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής, 
καταναλωτών και όσων έχουν και τις δύο 
ιδιότητες, καθώς επίσης και την 
παρεχόμενη λειτουργική ευελιξία για τη 
δυναμική εξισορρόπηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας στο δίκτυο·
δ) Ασφάλεια και ποιότητα του 
εφοδιασμού: το κριτήριο αξιολογείται 
εκτιμώντας το τμήμα του αερίου που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, την σταθερότητας του 
συστήματος του αερίου, την διάρκεια και 
την συχνότητα των διακοπών ανά 
πελάτη, περιλαμβανομένων και των 
προβλημάτων τροφοδοσίας που 
οφείλονται στις κλιματικές συνθήκες·
αποδοτικότητα και ποιότητα των 
υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό 
με αέριο και τη λειτουργία του δικτύου: 
το κριτήριο αυτό αξιολογείται εκτιμώντας 
το επίπεδο απωλειών των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής, την αναλογία 
μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης 
ζήτησης αερίου εντός καθορισμένης 
χρονικής περιόδου, τη συμμετοχή της 
πλευράς της ζήτησης στις αγορές αερίου 
και στα μέτρα ενεργειακής 
αποδοτικότητας, το ποσοστό 
χρησιμοποίησης (π.χ. μέση φόρτιση) των 
στοιχείων των δικτύων αερίου, τη 
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διαθεσιμότητα των στοιχείων των 
δικτύων (σε σχέση με την 
προγραμματισμένη ή μη συντήρηση) 
καθώς και τον αντίκτυπο της στις 
επιδόσεις του δικτύου, καθώς επίσης και 
την πραγματική διαθεσιμότητα της 
δυναμικότητας του δικτύου σε σχέση με 
την κανονική αξία του·

Or. fr

Τροπολογία 791
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο 
αυτό υπολογίζεται εκτιμώντας τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
υποδομών μεταφοράς πετρελαίου·

Or. en

Τροπολογία 792
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό 
σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που 
αντιπροσωπεύει τα συστήματα 
ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν+5, 
ν+10, ν+15 και ν+20, όπου ν το έτος 
διενέργειας της ανάλυσης. Το σύνολο 
δεδομένων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

(1) Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό 
σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που 
αντιπροσωπεύει τα συστήματα 
ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν+5, 
ν+10, ν+15, ν+20, ν+30 και ν+40 όπου ν 
το έτος διενέργειας της ανάλυσης. Το 
σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνολική  τεχνική 
διάρκεια ζωής των υποδομών και τις πιθανές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, ως αποτέλεσμα των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Τροπολογία 793
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό 
σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που 
αντιπροσωπεύει τα συστήματα 
ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν+5, 
ν+10, ν+15 και ν+20, όπου ν το έτος 
διενέργειας της ανάλυσης. Το σύνολο 
δεδομένων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

(1) Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό 
σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που 
αντιπροσωπεύει τα συστήματα 
ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν+5, 
ν+10, ν+15, ν+20, ν+30 και ν+40 όπου ν 
το έτος διενέργειας της ανάλυσης. Το 
σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τεχνική διάρκεια ζωής των έργων ενεργειακών υποδομών, κυρίως των 
δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύναται να υπερβεί κατά πολύ τα 40 έτη, καθίστανται 
απαραίτητες οι εν λόγω μακροπρόθεσμες προοπτικές. Πέραν τούτου, η μακρύτερη προοπτική 
λαμβάνει υπόψη τους δεσμευτικούς μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό 
σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που 

(1) Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό 
σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που 
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αντιπροσωπεύει τα συστήματα 
ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν+5, 
ν+10, ν+15 και ν+20, όπου ν το έτος 
διενέργειας της ανάλυσης. Το σύνολο 
δεδομένων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

αντιπροσωπεύει τα συστήματα 
ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν+5, 
ν+10, ν+15, ν+20, ν+30 και ν+40 όπου ν 
το έτος διενέργειας της ανάλυσης. Το 
σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 795
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 
του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και 
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα), 
τα έργα αποθήκευσης και μεταφοράς για 
τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
έτους ν+5·

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές και τη 
θερμογόνο δύναμη των καυσίμων (μεταξύ 
άλλων της βιομάζας, του άνθρακα, του 
λιγνίτη, του αερίου, του πετρελαίου και 
των σχετικών προϊόντων πετρελαίου), τις 
τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, την τιμή 
βάσης και την τιμή αιχμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνθεση της 
μεταφοράς και, κατά περίπτωση, το δίκτυο 
διανομής και την εξέλιξή του, 
λαμβάνοντας υπόψη κάθε νέα σημαντική 
παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων για τη δέσμευση διοξειδίου 
του άνθρακα), τα έργα αποθήκευσης και 
μεταφοράς για τα οποία έχει ληφθεί η 
τελική απόφαση επένδυσης και τα οποία 
πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το 
τέλος του έτους ν+5·

Or. en
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Τροπολογία 796
Sabine Wils

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 
του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και 
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή 
(συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα),
τα έργα αποθήκευσης και μεταφοράς για 
τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
έτους ν+5·

α) Αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: 
σενάρια για τη ζήτηση, τη δυναμικότητα 
παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, 
γεωθερμική ενέργεια, υδροηλεκτρισμός, 
πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά 
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή 
ηλιακή ενέργεια, συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήματα και άλλες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και τη 
γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των 
καυσίμων (μεταξύ άλλων της βιομάζας, 
του άνθρακα, του αερίου και του 
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και, 
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και
την εξέλιξή του, λαμβάνοντας υπόψη κάθε 
νέα σημαντική παραγωγή , τα έργα 
αποθήκευσης και μεταφοράς για τα οποία 
έχει ληφθεί η τελική απόφαση επένδυσης 
και τα οποία πρόκειται να τεθούν σε 
λειτουργία έως το τέλος του έτους ν+5·

Or. de

Τροπολογία 797
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Αναφορικά με το αέριο: σενάρια για τη β) Αναφορικά με το αέριο: σενάρια για τη 
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ζήτηση, τις εισαγωγές, τις τιμές των 
καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του 
άνθρακα, του αερίου και του πετρελαίου), 
τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, τη 
σύνθεση του δικτύου διανομής και την 
εξέλιξή του λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
έργα για τα οποία έχει ληφθεί η τελική 
απόφαση επένδυσης και τα οποία 
πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το 
τέλος του έτους ν+5·

ζήτηση, τις εισαγωγές, τις τιμές και τη 
θερμογόνο δύναμη των καυσίμων 
(συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα,  του 
λιγνίτη, του αερίου, του πετρελαίου και 
των σχετικών προϊόντων πετρελαίου), τις 
τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, την τιμή 
βάσης και την τιμή αιχμής της 
ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνθεση του 
δικτύου διανομής και την εξέλιξή του 
λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες 
εκμετάλλευσης του σχιστολιθικού αερίου 
στην Ευρώπη και όλα τα έργα για τα 
οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
έτους ν+5·

Or. en

Τροπολογία 798
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης, καθώς και το 
στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 80-95% σε 
σχέση με τις τιμές του 1999, έως το 2050.
Τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική 
ενέργεια και το αέριο αντίστοιχα είναι 
συμβατά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις 
σχετικά με τις τιμές και τους όγκους σε 
κάθε αγορά. Το σύνολο δεδομένων 
καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 



PE488.000v01-00 104/132 AM\900619EL.doc

EL

συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, η επίτευξη του οποίου θα απαιτήσει σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα.  Είναι σημαντικό, το σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κόστους-οφέλους, να αντανακλούν τους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ και να ανταποκρίνονται στις τροχιές που καθορίζονται στο χάρτη 
πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια στον ορίζοντα του 2050. 

Τροπολογία 799
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης και 
αντικατοπτρίζει τους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ, όπως 
επιβεβαιώνονται μεταξύ άλλων στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Τα σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική 
ενέργεια και το αέριο αντίστοιχα είναι 
συμβατά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις 
σχετικά με τις τιμές και τους όγκους σε 
κάθε αγορά. Το σύνολο δεδομένων 
καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, η επίτευξη του οποίου θα απαιτήσει σχεδόν μηδενικές 
εκπομπές άνθρακα στον ενεργειακό τομέα.  Είναι σημαντικό, το σύνολα δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κόστους-οφέλους, να αντανακλούν τους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους της ΕΕ και να ανταποκρίνονται στις τροχιές που καθορίζονται στο χάρτη 
πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια στον ορίζοντα του 2050. 

Τροπολογία 800
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης του Οργανισμού με τα 
κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλων συμφερόντων. Η 
Επιτροπή και ο Οργανισμός διασφαλίζουν 
την πρόσβαση στα απαιτούμενα εμπορικά 
στοιχεία από τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προέχει η διαφάνεια: όλοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με τη μέθοδο "κόστος-
όφελος", και όχι μόνο οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, όπως συμβαίνει συχνά με τις 
δημόσιες διαβουλεύσεις που δ»οργανώνουν η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι ΔΣΜ.
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Τροπολογία 801
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης
διαβούλευσης του Οργανισμού με τα 
κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλων συμφερόντων. Η 
Επιτροπή και ο Οργανισμός διασφαλίζουν 
την πρόσβαση στα απαιτούμενα εμπορικά 
στοιχεία από τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 12, παράγραφος 2.

Τροπολογία 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
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αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων δημοσιεύεται και καταρτίζεται 
κατόπιν επίσημης διαβούλευσης με τα 
κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλων συμφερόντων. Η 
Επιτροπή και ο Οργανισμός διασφαλίζουν 
την πρόσβαση στα απαιτούμενα εμπορικά 
στοιχεία από τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποσκοπεί στην πλήρη σαφήνεια της διαδικασίας επιλογής των PCI, 
συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για τις αναλύσεις κόστους-
ωφέλειας και της κατάλληλης συμμετοχής των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στις 
περιφερειακές ομάδες.

Τροπολογία 803
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων, ειδικότερα όλους τους 
διαχειριστές υποδομών φυσικού αερίου. 
Η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
διασφαλίζουν την πρόσβαση στα 
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απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από τρίτα 
μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και όλους 
τους σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
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λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.
Το κόστος αξιολογείται σε συνάρτηση με 
τις τιμές αναφοράς, ώστε να εκτιμηθεί η 
σκοπιμότητα των δαπανών. Όταν η τιμή 
που προτείνει ο  φορέας υλοποίησης 
έργου αποκλίνει πολύ από τις τιμές 
αναφοράς, ο εν λόγω φορέας οφείλει να 
την αιτιολογήσει ενώπιον της αρμόδιας 
εθνικής ελεγκτικής αρχής και του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 806
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη την κατάσταση των μικρών και 
απομονωμένων από ενεργειακή άποψη 
κρατών μελών, με χαμηλό αριθμό 
χρηστών του δικτύου και η αγορά των 
οποίων αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τα 
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έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανταγωνιστικό μειονέκτημα  των μικρών και απομονωμένων κρατών μελών θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση κόστους-οφέλους.

Τροπολογία 807
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, καθώς και άλλες 
περιβαλλοντικές δαπάνες, κατά 
περίπτωση. Η μεθοδολογία παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τα προεξοφλητικά 
επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τους 
υπολογισμούς.

Or. en

Τροπολογία 808
András Gyürk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
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δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου, δαπάνες 
προσωπικού και κόστος παύσης 
λειτουργίας και διαχείρισης αποβλήτων, 
κατά περίπτωση. Η μεθοδολογία παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τα προεξοφλητικά 
επιτόκια που χρησιμοποιούνται για τους 
υπολογισμούς.

Or. en

Τροπολογία 809
Fiona Hall

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η ανάλυση κόστους-οφέλους 
λαμβάνει επίσης υπόψη τα οφέλη που 
απορρέουν από την επιταχυμένη 
υλοποίηση ενός έργου χάρη σε μια 
ουδέτερη από τεχνολογική άποψη 
διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 
εξετάζει τη χρήση όλων των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων που ορίζει το 
παράρτημα ΙΙ, σημείο1), στοιχείο α) ή 
συνδυασμό τους, ακόμη και στην 
περίπτωση που συνεπάγονται μεγαλύτερο 
επενδυτικό κόστος σε μια πρώτη φάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση κόστους-οφέλους όλες οι πτυχές του 
έργου και ειδικότερα τα ενδεχόμενα οφέλη που απορρέουν από την επιταχυμένη υλοποίησή του, 
η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει μια υψηλότερη αρχική επένδυση, όπως λόγου χάριν μια 
εν μέρει υπόγεια εγκατάσταση των προβλεπομένων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 810
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αναφορικά με τη μεταφορά και την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η 
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τους δείκτες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Σύμφωνα 
με τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την 
κατάρτιση του πιο πρόσφατου διαθέσιμου 
δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
λαμβάνει επίσης υπόψη ιδιαίτερα τον 
αντίκτυπο του έργου στα εξής:

(6) Αναφορικά με τη μεταφορά και την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η 
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τους δείκτες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Σύμφωνα 
με τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την 
κατάρτιση του πιο πρόσφατου διαθέσιμου 
δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
λαμβάνει επίσης υπόψη ιδιαίτερα τον 
αντίκτυπο του έργου στα εξής, καθώς και 
τα οφέλη που απορρέουν από την 
επιταχυμένη υλοποίηση ενός έργου που 
αντισταθμίζει το κόστος συμφόρησης του 
δικτύου μέσω προσφυγής σε όλες τις 
τεχνολογικές δυνατότητες που ορίζει το 
παράρτημα ΙΙ, σημείο 1), στοιχείο α), ή 
συνδυασμό αυτών:

Or. en

Τροπολογία 811
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αναφορικά με τη μεταφορά και την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η 
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τους δείκτες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Σύμφωνα με τις μεθόδους που 
εφαρμόζονται για την κατάρτιση του πιο 
πρόσφατου διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου 
ανάπτυξης δικτύων στον τομέα της 

(6) Αναφορικά με τη μεταφορά και την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η 
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τους δείκτες που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Σύμφωνα 
με τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την 
κατάρτιση του πιο πρόσφατου διαθέσιμου 
δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
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ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνει επίσης 
υπόψη ιδιαίτερα τον αντίκτυπο του έργου 
στα εξής:

λαμβάνει επίσης υπόψη ιδιαίτερα τον 
αντίκτυπο του έργου στα εξής:

Or. en

Τροπολογία 812
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τη συμφόρηση του δικτύου 
ηλεκτρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κριτήρια ταυτόσημα με εκείνα των έργων φυσικού αερίου (7.ε), που συνδέονται άμεσα με την 
ασφάλεια και τη διαθέσιμη προσφορά.

Τροπολογία 813
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τη συμφόρηση του δικτύου 
ηλεκτρισμού.

Or. en

Τροπολογία 814
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Αναφορικά με το αέριο, η ανάλυση 
κόστους-οφέλους λαμβάνει υπόψη 
τουλάχιστον τα αποτελέσματα της 
δοκιμής της αγοράς, όπως τις εποχές 
λειτουργίας, τις επιπτώσεις στους δείκτες 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και τις 
ακόλουθες επιπτώσεις:

(7) Αναφορικά με το αέριο, η ανάλυση 
κόστους-οφέλους λαμβάνει υπόψη 
τουλάχιστον τις επιπτώσεις στους δείκτες 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και τις 
ακόλουθες επιπτώσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση της σχέσης μεταξύ του κόστους και των ωφελειών του έργου θα πρέπει να 
προσδιορίσει κατά πόσο το έργο είναι βιώσιμο από δημοσιονομική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική άποψη.

Τροπολογία 815
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πιθανότητα και την ποσότητα της μη 
παρεχόμενης ενέργειας και την ενίσχυση 
της ασφάλειας και της ποιότητας του 
εφοδιασμού·

γ) την πιθανότητα και την ποσότητα της μη 
παρεχόμενης ενέργειας και την ενίσχυση 
της ασφάλειας και της ποιότητας του 
εφοδιασμού και των πηγών εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 816
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την πιθανότητα και την ποσότητα της μη 
παρεχόμενης ενέργειας και την ενίσχυση 

γ) την πιθανότητα και την ποσότητα της μη 
παρεχόμενης ενέργειας και την ενίσχυση 
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της ασφάλειας και της ποιότητας του 
εφοδιασμού·

της ασφάλειας και της ποιότητας του 
εφοδιασμού σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 817
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 7 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συμβολή στην ενοποίηση 
διαφορετικών τομέων της αγοράς αερίου·

δ) τη συμβολή στην ενοποίηση 
διαφορετικών τομέων της αγοράς αερίου 
και την άρση της απομόνωσης των 
μειονεκτικών περιφερειών και νήσων··

Or. en

Τροπολογία 818
Teresa Riera Madurell

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 7 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) τη συμβολή σε έναν πιο ισορροπημένο 
εφοδιασμό των διαφόρων σημείων 
εισόδου στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού 
αερίου, μεγιστοποιώντας τις υπάρχουσες 
υποδομές εισαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να έχουν προσδιοριστεί όλα τα σημεία εισόδου και να συμβάλουν σε έναν 
ισορροπημένο εφοδιασμό της Ευρώπης με αέριο. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα., θα 
μπορέσει τότε η Ευρώπη να αποφύγει καταστάσεις υπερβολικής εξάρτησης από αέριο 
συγκεκριμένων χωρών. Κάθε σημείο εισόδου έχει τις δικές του ιδιατερότητες και μπορεί να 
συμβάλει στην διαφοροποίηση των πηγών και των δρόμων παροχής αερίου στην Ευρώπη. Θα 
πρέπει να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση του δυναμικού των ήδη υφισταμένων υποδομών.
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Τροπολογία 819
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η λεπτομερής μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη συνεκτίμηση των 
δεικτών που προσδιορίζονται στα σημεία 6 
έως 8 καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων.

(9) Η λεπτομερής μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη συνεκτίμηση των 
δεικτών που προσδιορίζονται στα σημεία 6 
έως 8 καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, 
ειδικότερα με τους φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών αερίου.

Or. en

Τροπολογία 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η λεπτομερής μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη συνεκτίμηση των 
δεικτών που προσδιορίζονται στα σημεία 
6 έως 8 καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων.

(9) Η λεπτομερής μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη συνεκτίμηση των 
δεικτών που προσδιορίζονται στα σημεία 6 
έως 8 καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 821
Gaston Franco
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η μεθοδολογία καθορίζει την 
ανάλυση που θα διενεργηθεί, με βάση το 
σχετικό σύνολο εισερχόμενων δεδομένων,
υπολογίζοντας τα αποτελέσματα της 
αντικειμενικής συνάρτησης με ή χωρίς 
κάθε έργο. Από την ανάλυση προκύπτουν 
τα κράτη μέλη στα οποία το έργο έχει 
καθαρό θετικό αντίκτυπο (δικαιούχοι) και 
εκείνα στα οποία το έργο έχει καθαρό 
αρνητικό αντίκτυπο (κράτη που θα 
αναλάβουν τις δαπάνες). Κάθε ανάλυση 
κόστους-οφέλους περιλαμβάνει αναλύσεις 
ευαισθησίας σχετικά με το σύνολο 
εισερχόμενων δεδομένων, την ημερομηνία 
θέσης σε λειτουργία διαφόρων έργων στην 
ίδια περιοχή ανάλυσης και άλλες σχετικές 
παραμέτρους.

(11) Η μεθοδολογία καθορίζει την 
ανάλυση που θα διενεργηθεί, με βάση το
σχετικό σύνολο εισερχόμενων δεδομένων,
εκτιμώντας τα αποτελέσματα μιας 
ανάλυσης βάσει περισσότερων κριτηρίων 
κατά την υλοποίηση ή μη εκάστου έργου.
Από την ανάλυση προκύπτουν τα κράτη 
μέλη στα οποία το έργο έχει καθαρό θετικό 
αντίκτυπο (δικαιούχοι) και εκείνα στα 
οποία το έργο έχει καθαρό αρνητικό 
αντίκτυπο (κράτη που θα αναλάβουν τις 
δαπάνες). Κάθε ανάλυση κόστους-οφέλους 
περιλαμβάνει αναλύσεις ευαισθησίας 
σχετικά με το σύνολο εισερχόμενων 
δεδομένων, την ημερομηνία θέσης σε 
λειτουργία διαφόρων έργων στην ίδια 
περιοχή ανάλυσης και άλλες σχετικές 
παραμέτρους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συμπληρωματικώς προς τα κριτήρια κόστους-πλεονεκτημάτων, η ανάλυση θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει και άλλα κριτήρια, περισσότερο ποιοτικά, προκειμένου να συμβάλει στην λήψη 
των αποφάσεων (λ.χ. την αντίληψη του κοινού ως προς τια περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή την 
πιθανότητα κάποιου σοβαρού ή έκτακτου γεγονότος).

Τροπολογία 822
António Fernando Correia de Campos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η μεθοδολογία καθορίζει την 
ανάλυση που θα διενεργηθεί, με βάση το
σχετικό σύνολο εισερχόμενων δεδομένων, 
υπολογίζοντας τα αποτελέσματα της 
αντικειμενικής συνάρτησης με ή χωρίς 

(11) Η μεθοδολογία καθορίζει την 
ανάλυση που θα διενεργηθεί, με βάση το 
σχετικό σύνολο εισερχόμενων δεδομένων, 
υπολογίζοντας τα αποτελέσματα της 
αντικειμενικής συνάρτησης με ή χωρίς 
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κάθε έργο. Από την ανάλυση προκύπτουν 
τα κράτη μέλη στα οποία το έργο έχει 
καθαρό θετικό αντίκτυπο (δικαιούχοι) και 
εκείνα στα οποία το έργο έχει καθαρό 
αρνητικό αντίκτυπο (κράτη που θα 
αναλάβουν τις δαπάνες). Κάθε ανάλυση 
κόστους-οφέλους περιλαμβάνει αναλύσεις 
ευαισθησίας σχετικά με το σύνολο 
εισερχόμενων δεδομένων, την ημερομηνία 
θέσης σε λειτουργία διαφόρων έργων στην 
ίδια περιοχή ανάλυσης και άλλες σχετικές 
παραμέτρους.

κάθε έργο. Από την ανάλυση προκύπτουν 
τα κράτη μέλη στα οποία το έργο έχει 
καθαρό θετικό αντίκτυπο (δικαιούχοι) και 
εκείνα στα οποία το έργο έχει καθαρό 
αρνητικό αντίκτυπο (κράτη που θα 
αναλάβουν τις δαπάνες). Κάθε ανάλυση 
κόστους-οφέλους περιλαμβάνει αναλύσεις 
ευαισθησίας σχετικά με το σύνολο 
εισερχόμενων δεδομένων, την ημερομηνία 
θέσης σε λειτουργία διαφόρων έργων στην 
ίδια περιοχή ανάλυσης και άλλες σχετικές 
παραμέτρους, όπως αξιολόγηση των 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 823
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, υπόγειας 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και 
διανομής ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10. 
Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει την πλήρη 
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επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

εκτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 
εξωτερικών δαπανών, όπως εκείνες που 
σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 824
Gaston Franco

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, διανομής, 
αποθήκευσης και τερματικών terminaux 
GNL, ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
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εφοδιασμού. ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. fr

Τροπολογία 825
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, υπόγειας 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και 
διανομής ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. en
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Τροπολογία 826
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, υπόγειας 
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών 
υγροποιημένου και  συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ/ΣΦΑ) και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 827
Yannick Jadot
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, 
ν+20, ν+30 και ν+40. Επίσης, το μοντέλο 
θα περιλαμβάνει την πλήρη εκτίμηση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 
εξωτερικών δαπανών, όπως εκείνες που 
σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τεχνική διάρκεια ζωής των έργων ενεργειακών υποδομών, κυρίως των 
δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύναται να υπερβεί κατά πολύ τα 40 έτη, καθίστανται 
απαραίτητες ώστε η ανάλυση να αντικατοπτρίζει πλήρως το κόστος και τα οφέλη τους.
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Τροπολογία 828
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
και ν+30. Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει 
την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως 
εκείνες που σχετίζονται με τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

(12) Οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
ανταλλάσσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την κατάρτιση της 
μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη 
διαμόρφωση της αγοράς. Όσοι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής συλλέγουν πληροφορίες για 
λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων 
κοινοποιούν στους συμμετέχοντες φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής τα αποτελέσματα της 
συλλογής των δεδομένων. Για το κοινό 
μοντέλο του δικτύου και της αγοράς 
ηλεκτρισμού και αερίου που καθορίζεται 
στην παράγραφο 8 του Άρθρο 12, τα 
εισερχόμενα δεδομένα που αναφέρονται 
στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν+10, ν+20 
ν+30 και ν+40. Επίσης, το μοντέλο θα 
επιτρέπει την πλήρη εκτίμηση των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κυρίως των 
εξωτερικών δαπανών, όπως εκείνες που 
σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και συμβατικών 
ατμοσφαιρικών ρύπων ή την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε ανάλυση κόστους-οφέλους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνολική τεχνική διάρκεια ζωής 
των υποδομών και των ενδεχομένων αλλαγών στον ενεργειακό τομέα κατά την εν λόγω 
περίοδο, ως συνέπεια των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα.
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Τροπολογία 829
Adina-Ioana Vălean

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα  V – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να καθορισθεί η 
προτεινόμενη μεθοδολογία, τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
συμβουλεύονται ευρέως την ομάδα 
χρηστών που εκπροσωπεί όλες τις 
ενώσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Η 
ομάδα χρηστών συνεδριάζει τουλάχιστον 
δύο φορές προτού , τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού 
και του αερίου υποβάλουν τη μεθοδολογία 
τους στον Οργανισμό και στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφο 2. 
Κάθε ένωση δικαιούται να ορίσει δύο 
μέλη στην ομάδα χρηστών. Το 
περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των 
συνεδριάσεων δημοσιεύονται χάριν 
εξασφάλισης πλήρους διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 830
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) την επισκόπηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, η οποία θα 
περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης των 
εθνικών δικτύων, τις δεκαετείς 
προοπτικές ανάπτυξης του δικτύου, τον 
χαρακτηρισμό του έργου ως έργου κοινού 
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ενδιαφέροντος στις περιφερειακές ομάδες 
και συνδέσμους που παραπέμπουν στις 
σχετικές ιστοσελίδες· 

Or. en

Τροπολογία 831
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το εγχειρίδιο πρέπει να είναι απλό 
και να μην μετατρέπεται σε πρόσθετη 
νομοθεσία στην ήδη υπάρχουσα.

Or. es

Τροπολογία 832
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Για την αύξηση της συμμετοχής των 
πολιτών στη διαδικασία χορήγησης αδειών 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

(2) Για την αύξηση της συμμετοχής των 
πολιτών στη διαδικασία χορήγησης 
αδειών, και την εξασφάλιση μιας 
συνεχούς πληροφόρησης του κοινού και 
ενός συνεχούς διαλόγου μαζί του,
εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 833
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο, 
όταν μπορούν ακόμη να ληφθούν υπόψη 
οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνει το 
κοινό, και με ασυγκάλυπτο και διαφανή 
τρόπο. Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή 
στηρίζει ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

Or. en

Τροπολογία 834
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
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έργου.

Or. en

Τροπολογία 835
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – τμήμα 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, μεταξύ άλλων των 
τοπικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

Or. ro

Τροπολογία 836
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
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σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε κατάλληλο 
χρόνο και με ασυγκάλυπτο και διαφανή 
τρόπο. Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή 
στηρίζει ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

Or. en

Τροπολογία 837
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος έχουν 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα, όπου υπάρχει 
δυνατότητα. Κάθε δημόσια διαβούλευση 
καλύπτει όλα τα ζητήματα σχετικά με το 
συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, ενώ 
ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε 
περισσότερες από μια δημόσιες 
διαβουλεύσεις. Τα ζητήματα που 
αποτελούν αντικείμενο δημόσιας 
διαβούλευσης προσδιορίζονται σαφώς στη 
σχετική κοινοποίηση της δημόσιας 
διαβούλευσης.

β) Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος έχουν 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα, όπου υπάρχει 
δυνατότητα. Κάθε δημόσια διαβούλευση 
καλύπτει όλα τα ζητήματα σχετικά με το 
συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Τα 
ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο 
δημόσιας διαβούλευσης προσδιορίζονται 
σαφώς στη σχετική κοινοποίηση της 
δημόσιας διαβούλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, απαιτείται συνεχής διάλογος και πληροφόρηση.
Ως εκ τούτου, δεν είναι χρήσιμο να περιορισθεί ο αριθμός και το περιεχόμενο των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο νομοθεσίας της ΕΕ. Ορισμένα αμφιλεγόμενα ζητήματα ενδέχεται να 
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χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις και διάλογο και δεν θα επιλυθούν σε μία μόνο διαβούλευση.
Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί, γενικότερα, ότι για ορισμένα έργα, ορισμένα ζητήματα 
χρειάζεται ίσως επαναξιολόγηση προκειμένου να συμμορφωθούν οι αρμόδιες αρχές με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Τροπολογία 838
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις 
γίνονται δεκτές μόνο από την έναρξη της 
δημόσιας διαβούλευσης έως τη λήξη της 
προθεσμίας.

γ) Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις 
γίνονται δεκτές μόνο από την έναρξη της 
δημόσιας διαβούλευσης έως τη λήξη της 
προθεσμίας. Για να καταστεί δυνατή η 
σημαντική συνεισφορά του κοινού και 
των ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων, η διαβούλευση θα πρέπει 
να έχει επαρκή διάρκεια. Οι πληροφορίες 
σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης της διαβούλευσης δημοσιεύονται 
πολύ πριν την έναρξή της.

Or. en

Τροπολογία 839
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προτεινόμενα μέτρα, β) Τα προτεινόμενα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινομένων τόπων και ημερομηνιών 
διεξαγωγής των αφιερωμένων στο θέμα 
αυτό συνεδριάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 840
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης που θα διεξαχθεί πριν την 
υποβολή του φακέλου της αίτησης, τα 
εμπλεκόμενα μέρη πρέπει τουλάχιστον να:

(4) Στο πλαίσιο των δημοσίων 
διαβουλεύσεων που θα διεξαχθούν πριν 
την υποβολή του φακέλου της αίτησης, τα 
εμπλεκόμενα μέρη πρέπει τουλάχιστον να:

Or. en

Τροπολογία 841
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιεύσουν ενημερωτικό φυλλάδιο 
15 σελίδων το πολύ, που θα παρέχει μια 
σαφή και συνοπτική επισκόπηση του 
στόχου και του προκαταρκτικού 
χρονοδιαγράμματος του έργου και θα 
αναφέρει τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές 
προβλεπόμενες οδούς, τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο, μεταξύ άλλων του αντικτύπου 
διασυνοριακού χαρακτήρα, και τα πιθανά 
μέτρα μετριασμού·

α) δημοσιεύσουν ενημερωτικό φυλλάδιο 
15 σελίδων το πολύ, που θα παρέχει μια 
σαφή και συνοπτική επισκόπηση του 
στόχου και του προκαταρκτικού 
χρονοδιαγράμματος του έργου και θα 
αναφέρει τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές 
προβλεπόμενες οδούς, τον αναμενόμενο 
αντίκτυπο, μεταξύ άλλων του αντικτύπου 
διασυνοριακού χαρακτήρα, και τα πιθανά 
μέτρα μετριασμού, το οποίο δημοσιεύεται 
πολύ πριν τη διαβούλευση ώστε να 
καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση 
του κοινού·

Or. en
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Τροπολογία 842
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ενημερώνουν τους επηρεαζόμενους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
σχετικά με το έργο μέσω του ιστοτόπου 
που αναφέρεται στο Άρθρο 10 
παράγραφος 7 και άλλων κατάλληλων 
μέσων ενημέρωσης·

β) να ενημερώνουν τους επηρεαζόμενους 
ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων 
σχετικά με το έργο μέσω του ιστοτόπου 
που αναφέρεται στο Άρθρο 10 
παράγραφος 7 και άλλων κατάλληλων 
μέσων ενημέρωσης, μεριμνώντας για την 
έγκαιρη ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, 
ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν 
ουσιαστικά ·

Or. en

Τροπολογία 843
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι αφιερωμένες στο θέμα αυτό 
συνεδριάσεις που ορίζει το σημείο 4, 
στοιχείο γ), διεξάγονται σε τόπο και χρόνο 
που να επιτρέπουν τη συμμετοχή του 
μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων 
κύκλων συμφερόντων. Η αρμόδια αρχή 
δύναται να ζητήσει από τους φορείς 
υλοποίησης έργων να διευκολύνουν τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων κύκλων 
συμφερόντων οι οποίοι, διαφορετικά, δεν 
θα μπορούσαν να συμμετάσχουν για 
οικονομικούς ή άλλους λόγους.

Or. en
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Τροπολογία 844
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο ιστότοπος του έργου θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες:

(5) Ο ιστότοπος του έργου θα 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής 
πληροφορίες, αλλά δεν θα αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 845
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον προγραμματισμό σχετικά με το έργο 
και τη δημόσια διαβούλευση με σαφή 
αναφορά των ημερομηνιών και των χώρων 
διεξαγωγής των δημόσιων διαβουλεύσεων 
και των ακροάσεων·

β) τον προγραμματισμό σχετικά με το έργο 
και τη δημόσια διαβούλευση με σαφή 
αναφορά των ημερομηνιών και των χώρων 
διεξαγωγής των δημόσιων διαβουλεύσεων 
και των ακροάσεων, καθώς και των 
κατάλληλων θεμάτων για τις 
συνεδριάσεις αυτές·

Or. en


