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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει,
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την
κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο (COM(2009)0363),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ,
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0097/2009),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 194, παράγραφος 2, της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και
Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και
Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών (A7-0112/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη
αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δέκα ετών. Με τη μείωση της
εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου
αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα,
δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση
από τις εισαγωγές και την ανάγκη να
εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας
εφοδιασμού.

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη
αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δέκα ετών. Με τη μείωση της
εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου
αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα,
δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση
από τις εισαγωγές και την ανάγκη να
εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας
εφοδιασμού. Δεδομένης της κυριαρχίας
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό τους
μίγμα, ορισμένα κράτη μέλη καταλήγουν
να βρίσκονται σε "ενεργειακή
απομόνωση" λόγω της υψηλής
εξάρτησής τους από εισαγωγές αερίου
από τρίτες χώρες και της έλλειψης
διασυνδέσεων της υποδομής τους με την
υπόλοιπη Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο που έχουν ληφθεί σε επίπεδο
Ένωσης, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο
το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου και την
ασφάλεια των προστατευμένων πελατών,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών. Η πρόσφατη εμπειρία έχει
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αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες
διαταραχές του εφοδιασμού.

καταδείξει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι
πραγματικός. Συνεπώς, για να είναι δυνατό
να λειτουργεί η εσωτερική αγορά αερίου
ακόμη και σε περίπτωση στενότητας της
προσφοράς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί
μια απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού που
θα διασφαλίζει την αλληλεγγύη και το
συντονισμό, όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι διαδρομές και οι πηγές του αερίου
για την Κοινότητα πρέπει να υποστηρίξουν
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
συνολικά και των κρατών μελών της
ξεχωριστά. Στο μέλλον η ασφάλεια
εφοδιασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη
του μείγματος καυσίμων, την ανάπτυξη της
παραγωγής στην Κοινότητα και σε τρίτες
χώρες που προμηθεύουν την Κοινότητα και
τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και σε οδούς μεταφοράς
εντός και εκτός της Κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου.

(5) Η διαφοροποίηση των διαδρομών και
των πηγών του αερίου για την Ένωση
είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της
ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης
συνολικά και των κρατών μελών της
ξεχωριστά. Στο μέλλον η ασφάλεια
εφοδιασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη
του μείγματος καυσίμων, την ανάπτυξη της
παραγωγής στην Ένωση και σε τρίτες
χώρες που προμηθεύουν την Ένωση και τις
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης
και στη διαφοροποίηση των οδών
μεταφοράς και των πηγών εφοδιασμού
εντός και εκτός της Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων των
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού
αερίου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να
ληφθούν μέτρα που θα ευνοούν
μακροπρόθεσμα αυτή τη διαφοροποίηση.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Για τη μείωση των συνεπειών των
πιθανών κρίσεων που προκαλούνται από
διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό
αέριο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
αναπτύξουν κοινή στρατηγική για να
διασφαλίσουν τη διαφοροποίηση των
πηγών ενέργειας, των οδών μεταφοράς
και των πηγών εφοδιασμού με αέριο.
Επιπλέον, η Επιτροπή, με τις αρμόδιες
ενωσιακές και εθνικές αρχές, θα πρέπει
να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να
εξασφαλίσει την ολοκλήρωση των
υφιστάμενων έργων που έχει εγκρίνει η
Ένωση για τη διαφοροποίηση των οδών
μεταφοράς και των πηγών εφοδιασμού
και να συμβάλει σημαντικά στην
ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μια σημαντική διαταραχή του
εφοδιασμού με αέριο στην Κοινότητα
μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη
μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη στην
Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και να
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημίες σε
όλη την κοινοτική οικονομία. Επιπλέον, η
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο
μπορεί να έχει σοβαρό κοινωνικό
αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες
πελατών.

(6) Μια σημαντική διαταραχή του
εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση
ενδέχεται να επηρεάσει τα στρατηγικά
συμφέροντα της Ένωσης και μπορεί να
έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και
τα συμβαλλόμενα μέρη στην Συνθήκη
Ενεργειακής Κοινότητας και να
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημίες σε
όλη την οικονομία της Ένωσης, καθώς και
να επηρεάσει έμμεσα τους εξαρτημένους
τομείς. Επιπλέον, η διαταραχή του
εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει
σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις
ευάλωτες ομάδες πελατών.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Για να εξασφαλισθεί μακροπρόθεσμα
η βιωσιμότητα της αγοράς αερίου της
Ένωσης, έχει ζωτική σημασία τα μέτρα
που λαμβάνονται για την κατοχύρωση
της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο να
μην οδηγούν σε αδικαιολόγητες
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού ή της
αποτελεσματικής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας
υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας
της εν λόγω υποδομής ή πηγής
εφοδιασμού ως σημείου αναφοράς για το
ποια κράτη μέλη μπορούν να είναι σε θέση
να αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο.

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας
υποδομής αερίου, η λεγόμενη αρχή N-1,
είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της
αστοχίας της εν λόγω υποδομής ως
σημείου αναφοράς για το ποια κράτη μέλη
μπορούν να είναι σε θέση να
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια
έγκυρη αφετηρία για την ανάλυση της
ασφάλειας του εφοδιασμού κάθε κράτους
μέλους με αέριο.

Αιτιολόγηση

Ο κανόνας Ν-1, όπως ορίζεται στον κανονισμό, αφορά μόνο την υποδομή.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για
την αντιμετώπιση των διαταραχών του
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα
δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας,
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή
του εφοδιασμού.

(9) Η επαρκής και διαφοροποιημένη
υποδομή αερίου στα κράτη μέλη, ιδίως
στις περιοχές που είναι απομονωμένες
από πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, είναι
ουσιαστικής σημασίας για την
αντιμετώπιση των διαταραχών του
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις
εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες,
και θα δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα
για την κατασκευή της απαραίτητης
υποδομής και τη βελτίωση του επιπέδου
ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης. Τα
μέτρα που αφορούν την πλευρά της
ζήτησης, όπως η εναλλαγή καυσίμων,
μπορούν να διαδραματίσουν πολύτιμο
ρόλο όσον αφορά την κατοχύρωση
ενεργειακής ασφάλειας, εφόσον μπορούν
να εφαρμοστούν γρήγορα και να μειώσουν
αισθητά τη ζήτηση στο πλαίσιο της
αντίδρασης σε μια διαταραχή του
εφοδιασμού. Θα πρέπει, ωστόσο, να
σημειωθεί ότι η εναλλαγή με ορυκτά
καύσιμα θα έχει ως αποτέλεσμα
υψηλότερες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου. Η αποδοτική χρήση της
ενέργειας ως μέτρο σε επίπεδο ζήτησης
θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω. Ο
περιβαλλοντικός αντίκτυπος των
προτεινόμενων μέτρων σε επίπεδο
ζήτησης και προσφοράς θα πρέπει να
ληφθεί δεόντως υπόψη και να δοθεί
προτίμηση σε μέτρα με το μικρότερο
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οιαδήποτε
επένδυση στις υποδομές θα πρέπει να
γίνει με το δέοντα σεβασμό στο
περιβάλλον και τη συναφή νομοθεσία της
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ΕΕ.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου. Οι εν
λόγω επενδύσεις αναμένεται ότι θα
ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
φυσικού αερίου. Στις περιπτώσεις όπου μια
επένδυση υποδομής είναι διασυνοριακής
φύσης, πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"),
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου και να
υλοποιηθούν μόνο μετά από κατάλληλη
αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου.
Αυτού του είδους οι νέες υποδομές
αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο,
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.
Είναι ζήτημα θεμελιώδους αρχής οι
επενδύσεις να πραγματοποιούνται από
επιχειρήσεις και να βασίζονται σε
οικονομικά κίνητρα. Θα πρέπει να
διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του αερίου
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις
υποδομές του δικτύου φυσικού αερίου.
Στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση
υποδομής είναι διασυνοριακής φύσης,
πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο Οργανισμός
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου1 ("ACER") και το ευρωπαϊκό
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"),
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.
_______________
1 ΕΕ L 211, 14.8.2009, σ. 1.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη
δημιουργία νέων διασυνοριακών
υποδομών, αναγκαίων για να επιτευχθεί ο
στόχος του 10% τουλάχιστον της
ικανότητας διασύνδεσης ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, όπως
ζητείται στα συμπεράσματα της
Προεδρίας του Μαρτίου 2007.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Όταν χρειάζονται νέες
διασυνοριακές διασυνδέσεις ή πρόκειται
να επεκταθούν οι υφιστάμενες, αυτό θα
πρέπει να γίνεται με στενή συνεργασία,
στο αρχικό στάδιο, μεταξύ των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, των
αρμόδιων αρχών και, όταν δεν υπάρχουν
αρμόδιες αρχές, των ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10γ) Είναι σημαντικό να συνάπτονται
προκαταρκτικές συμφωνίες ανάμεσα στα
διασυνδεόμενα συστήματα όσον αφορά
την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης
έτσι ώστε σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης να είναι εγγυημένη η βέλτιστη
χρήση των διαθέσιμων διασυνδέσεων.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την
υποστήριξη των κρατών μελών στη
χρηματοδότηση των απαραίτητων
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή
χρηματοδότηση από περιφερειακά ή
διαρθρωτικά ταμεία ή ταμεία συνοχής. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς
και τα κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως
τα ENPI, IPA και DCI μπορούν επίσης
να χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες
χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο.

(11) Διάφορες ενωσιακές πηγές
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την
υποστήριξη των κρατών μελών στη
χρηματοδότηση των απαραίτητων
επενδύσεων σε παραγωγή, υποδομή και
μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως
δάνεια και εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων ή χρηματοδότηση
από περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταμεία ή
ταμεία συνοχής.

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στην αποδοτικότερη κατανάλωση ενέργειας και στη χρήση εναλλακτικών πηγών
δεν εξασφαλίζουν μόνο τη μείωση των εκπομπών CO2 αλλά και τη μείωση της εξάρτησης από
τις εισαγωγές αερίου, καθώς επίσης και περιορισμό των επενδύσεων που απαιτούνται για την
απόκριση σε καταστάσεις κρίσης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο
το δυνατόν περισσότερο στους
μηχανισμούς της αγοράς κατά την
αντιμετώπιση των διαταραχών.
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο
το δυνατόν περισσότερο στους
μηχανισμούς της αγοράς κατά την
αντιμετώπιση των διαταραχών.
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης
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ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο.
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά
για το μετριασμό των συνεπειών της
διαταραχής του εφοδιασμού.

ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον
από μόνες τους ικανές να αντιμετωπίσουν
επαρκώς μια διαταραχή του εφοδιασμού με
αέριο. Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά
για το μετριασμό των συνεπειών της
διαταραχής του εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Στα δύο πρώτα στάδια κρίσης η αγορά αναμένεται να επιλύσει πλήρως το πρόβλημα, αλλά στη
διάρκεια μιας πραγματικής κρίσης/έκτακτης ανάγκης, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν
αρκούν από μόνοι τους για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να
δραστηριοποιηθούν. Στο στάδιο αυτό μπορούν να λειτουργούν παράλληλα τόσο μηχανισμοί
βασιζόμενοι στην αγορά όσο και μηχανισμοί εκτός αγοράς.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η επένδυση της ΕΕ σε υποδομή και
ανανεώσιμη παραγωγή θα πρέπει να
υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των
κρατών μελών και της Επιτροπής να
προωθήσουν στη γειτονιά της ΕΕ, σε
συνεργασία με τρίτες χώρες, την
επέκταση των αρχών και των προτύπων
της εσωτερικής αγοράς, όπως ορίζονται
στη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Η
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αφενός
το ενδεχόμενο κατάλληλης επέκτασης της
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας,
που περιλαμβάνει την Ένωση και τις
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε
άλλες τρίτες χώρες, και αφετέρου τη
δυνατότητα δημιουργίας νέων
περιφερειακών αγορών ενέργειας κατά το
πρότυπο αυτό, όπως Ευρωμεσογειακής
ενεργειακής κοινότητας, ώστε να
κατοχυρωθεί η ασφάλεια του
εφοδιασμού·
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσμης
για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, θα
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τομέα του
αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς
ρόλους και αρμοδιότητες για τα κράτη
μέλη, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς και τον ACER, και θα
βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς προς
όφελος της καλής λειτουργίας της και της
ασφάλειας εφοδιασμού.

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσμης
για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, θα
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τομέα του
αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς
ρόλους και αρμοδιότητες για τα κράτη
μέλη, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς και τον ACER, και θα
βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς προς
όφελος της καλής λειτουργίας της, της
ασφάλειας εφοδιασμού και της
προστασίας των καταναλωτών.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς
αυτής προσφέρουν στην Ένωση το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε
ένα μέρος της Ένωσης, όποια και αν είναι
η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό αυτό,
απαιτείται μια περιεκτική και
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αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών,
συμβατών με τις απαιτήσεις της αγοράς,
που θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις της
αγοράς και την υπονόμευση των
αποκρίσεων της αγοράς στις διαταραχές.

αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως διαφανείς,
αλληλέγγυες και αμερόληπτες πολιτικές,
συμβατές με τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, ώστε να αποφεύγονται
οι στρεβλώσεις της αγοράς και η
υπονόμευση των αποκρίσεων της αγοράς
στις διαταραχές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές θα πρέπει να είναι συμβατές με τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και όχι με τις "απαιτήσεις" της αγοράς.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των
ρόλων και των ευθυνών όλων των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των
αρμόδιων αρχών έχει καίρια σημασία για
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά τις
διαταραχές εφοδιασμού και τις
καταστάσεις κρίσης.

(15) Ο ρόλος και οι ευθύνες θα πρέπει να
καθορίζονται κατά τρόπο που θα
διασφαλίζει την τήρηση μιας προσέγγισης
τριών επιπέδων που θα περιλαμβάνει
πρώτον τις επιχειρήσεις και τη
βιομηχανία, δεύτερον τα κράτη μέλη σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και τέλος
την Ένωση. Σε περίπτωση διαταραχής
του εφοδιασμού, οι παράγοντες της
αγοράς πρέπει να έχουν επαρκείς
ευκαιρίες να ανταποκριθούν στην
κατάσταση με μέτρα που στηρίζονται
στην αγορά, όπως αυτά που αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙ. Εάν η αντίδραση των
παραγόντων της αγοράς δεν είναι η
ενδεδειγμένη, τα κράτη μέλη και οι
αρμόδιες αρχές τους θα πρέπει να
λαμβάνουν μέτρα όπως αυτά που
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ για να
άρουν ή να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της
διαταραχής του εφοδιασμού. Μόνον
εφόσον τα μέτρα αυτά αποδειχθούν
απρόσφορα, θα πρέπει να λαμβάνονται
μέτρα σε επίπεδο περιφέρειας ή Ένωσης
για την άρση ή την άμβλυνση των
επιπτώσεων της διαταραχής του
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εφοδιασμού. Στο μέτρο του δυνατού
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στις
περιφερειακές λύσεις αντί της δράσης της
Ένωσης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Πρέπει να καθοριστούν επαρκώς
εναρμονισμένοι κανόνες για την ασφάλεια
εφοδιασμού, που θα καλύπτουν
τουλάχιστον την κατάσταση που
εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών, χωρίς επιβολή
παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων και των μικρών
επιχειρήσεων.

(16) Λαμβάνοντας υπόψη τις
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και τα μέτρα προστασίας των
πελατών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου1, πρέπει να καθοριστούν
επαρκώς εναρμονισμένοι κανόνες για την
ασφάλεια εφοδιασμού, που θα καλύπτουν
τουλάχιστον την κατάσταση που
εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών, χωρίς επιβολή
παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων και των μικρών
επιχειρήσεων και των τελικών χρηστών.

_____
1 ΕΕ L 211, 14.8.2009, σελ. 94.

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλοι τελικοί χρήστες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης π.χ. μέσω της δυνατότητάς τους να χρησιμοποιήσουν άλλα καύσιμα. Ούτε και
αυτή η δυνητική συμβολή θα πρέπει να επιβαρύνεται.

Τροπολογία 20
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς
έχει ουσιαστική σημασία να γίνονται
εγκαίρως από τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε
εγχώρια παραγωγή και σε υποδομές όπως
οι διασυνδέσεις, ο εξοπλισμός που
επιτρέπει φυσικές αμφίδρομες ροές στους
αγωγούς, και οι εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ,
λαμβάνοντας υπόψη πιθανές διαταραχές
του εφοδιασμού όπως αυτή που
εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο του 2009.

(17) Για την καλή λειτουργία της αγοράς
έχει ουσιαστική σημασία να γίνονται
εγκαίρως από τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου οι απαραίτητες επενδύσεις σε
εγχώρια παραγωγή και σε υποδομές όπως
οι διασυνδέσεις, ιδιαίτερα δε εκείνες που
προσφέρουν πρόσβαση στο δίκτυο αερίου
της ΕΕ, ο εξοπλισμός που επιτρέπει
φυσικές αμφίδρομες ροές στους αγωγούς,
και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης ΥΦΑ, λαμβάνοντας
υπόψη πιθανές διαταραχές του εφοδιασμού
όπως αυτή που εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο
του 2009. Σε περίπτωση που οι αναγκαίες
διασυνδέσεις δεν είναι οικονομικά
βιώσιμες για τις επιχειρήσεις αερίου,
αλλά έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για
την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, η
Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει
κατάλληλα οικονομικά κίνητρα
προκειμένου να διασφαλίσει τη σύνδεση
όλων των κρατών μελών με το δίκτυο
αερίου της ΕΕ.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους
οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως
τα σχολεία και τα νοσοκομεία, σε
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους.
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η
παροχή αερίου από τα κράτη μέλη, ιδίως
όσον αφορά τους οικιακούς πελάτες,
καθώς επίσης και περιορισμένο αριθμό
πρόσθετων πελατών, ιδιαίτερα πελατών
που παρέχουν σημαντικές κοινωφελείς
υπηρεσίες, τους οποίους μπορεί να
καθορίζει το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος, σε περιπτώσεις στις οποίες η αγορά
δεν μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό
τους. Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα



RR\811020EL.doc 19/156 PE430.654v02-00

EL

κρίση. που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας
κρίσης να έχουν καθοριστεί πριν από
οποιαδήποτε κρίση.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού των επενδύσεων σε
επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και
άλλες υποδομές, που εξασφαλίζουν τη
μακροπρόθεσμη ικανότητα του
συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές
απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία
.../…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου [σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου και την κατάργηση της
οδηγίας 2003/55/EK]. Για την κάλυψη των
κανόνων ασφάλειας εφοδιασμού μπορεί να
απαιτηθεί μια μεταβατική περίοδος
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες επενδύσεις. Θεμελιώδες
εργαλείο για τον προσδιορισμό των
απαραίτητων επενδύσεων που απαιτούνται
σε κοινοτικό επίπεδο αποτελεί το δεκαετές
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων που
κατάρτισε το ENTSO-G και εποπτεύεται
από τον ACER.

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού επενδύσεων σε επαρκείς
διασυνοριακές δυναμικότητες και άλλες
υποδομές, που εξασφαλίζουν τη
μακροπρόθεσμη ικανότητα του
συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές
απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία
2009/73/ΕΚ. Για την κάλυψη των κανόνων
ασφάλειας εφοδιασμού μπορεί να
απαιτηθεί μια μεταβατική περίοδος
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες επενδύσεις. Θεμελιώδες
εργαλείο για τον προσδιορισμό των
απαραίτητων επενδύσεων που απαιτούνται
σε επίπεδο Ένωσης για να εφαρμοστούν οι
απαιτήσεις υποδομής που ορίζονται από
τον παρόντα κανονισμό και να
πραγματοποιηθεί εκτίμηση
επικινδυνότητας σε ενωσιακό επίπεδο,
αποτελεί το δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το
ENTSO-G και εποπτεύεται από τον
ACER.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε
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περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού,
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου από κοινού με τις αρμόδιες αρχές.
Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες
πρακτικές που εμφανίζονται στα
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού,
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης
ανάγκης από τις αρμόδιες αρχές, μετά από
διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου. Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία
συνεκτικότητα σε εθνικό, περιφερειακό
και ενωσιακό επίπεδο. Το περιεχόμενό
τους πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες
πρακτικές που εμφανίζονται στα
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του
εφοδιασμού (Ι: εταιρείες· II: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή) δεν αντικατοπτρίζεται πια με σαφήνεια
στο σχέδιο κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να επαναφερθεί στο σχέδιο κανονισμού. Οι
αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των σχεδίων αλλά πρέπει να καλούν σε
διαβούλευση τις επιχειρήσεις αερίου.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την
άσκηση της αλληλεγγύης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
ενωσιακής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν μέτρα για την άσκηση της
αλληλεγγύης. Οι επιχειρήσεις φυσικού
αερίου θα πρέπει να σχεδιάσουν μέτρα
όπως οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, στα οποία
μπορεί να περιλαμβάνεται η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
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αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
επίπεδο.

αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Είναι σημαντικό να
ενθαρρύνονται οι επιχειρήσεις αερίου να
συμφωνούν προηγουμένως μεταξύ τους
όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Οι
επιχειρήσεις φυσικού αερίου θα πρέπει
πάντα να λαμβάνουν δίκαιη και ισόρροπη
αντιστάθμιση για τυχόν μέτρα που
καλούνται να λάβουν στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Τα μέτρα αλληλεγγύης μπορεί να
ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών
μελών για τα οποία η Επιτροπή συνιστά
την κατάρτιση κοινών σχεδίων
προληπτικής δράσης ή σχεδίων έκτακτης
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση τριών επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία του 2004 για την ασφάλεια του
εφοδιασμού (Ι: εταιρείες· II: κράτη μέλη· ΙΙΙ: Επιτροπή) δεν αντικατοπτρίζεται πια με σαφήνεια
στο σχέδιο κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να επαναφερθεί στο σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα.
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την
παρακολούθηση των ροών αερίου σε
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και,
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για
την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με
αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις
ενέργειες έκτακτης ανάγκης που έχουν
σχέση με τρίτες χώρες, σε συνεργασία με
τις παραγωγές χώρες και τις χώρες
διέλευσης, όσον αφορά ρυθμίσεις για το
χειρισμό των καταστάσεων κρίσης και την
εξασφάλιση σταθερής ροής αερίου προς
την Ένωση. Η Επιτροπή πρέπει να έχει το
δικαίωμα να ζητεί την κινητοποίηση
ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση
των ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης
στο εσωτερικό και, κατόπιν
διαβουλεύσεων με τις σχετικές τρίτες
χώρες, στο εξωτερικό της Ένωσης και,
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λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και
διευκόλυνσης.

όταν εκδηλώνεται κρίση λόγω δυσκολιών
σε μια τρίτη χώρα, να αναλαμβάνει ρόλο
διαμεσολάβησης και διευκόλυνσης μέσω
του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα
ενέργειας και του Αντιπροέδρου της
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος και ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας Επίτροπος θα
πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του κανονισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα
να έχει την ευθύνη της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες και με
εκπροσώπους του κλάδου εξ ονόματος των κρατών μελών σε καταστάσεις κρίσης. Ο αρμόδιος
Επίτροπος για θέματα ενέργειας, ιδιαίτερα, θα πρέπει να συντονίζει τις δραστηριότητες της
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να καλείται σε
διαβούλευση σε περίπτωση κρίσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Βάσει των όρων του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη θα πρέπει να εντείνουν την
παρακολούθηση της ασφάλειας των
προμηθειών αερίου από τρίτες χώρες. Η
Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει τα
συστήματα διευθέτησης διαφορών με
τρίτες χώρες και να εντείνει το διάλογο
για θέματα ενέργειας, μεταξύ άλλων στο
πλαίσιο της Συνθήκης για το Χάρτη
Ενέργειας και της Συνθήκης Ενεργειακής
Κοινότητας.

Τροπολογία 27
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Στις συμβάσεις προμήθειας αερίου
από τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να
περιλαμβάνονται διατάξεις που
παραβιάζουν τους κανόνες της
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, ιδιαίτερα δε
περιορισμοί στην επανεξαγωγή ή ρήτρες
ισοδύναμες με τις λεγόμενες "ρήτρες
προορισμού"·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα
πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη
προτεραιότητα στο έργο του αγωγού
φυσικού αερίου Nabucco.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο με την εξασφάλιση
της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς αερίου και τη
θέσπιση έκτακτων μέτρων για την
περίπτωση που η αγορά δεν μπορεί να
ανταποκριθεί πλέον στον απαιτούμενο
εφοδιασμό με αέριο, προβλέποντας σαφή
ορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων και
συντονισμό της απόκρισης με διαφανείς
διαδικασίες στο επίπεδο των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των
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κρατών μελών, των ενδιαφερόμενων
περιοχών και της Ένωσης όσον αφορά
τόσο την προληπτική δράση όσο και την
αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές
του εφοδιασμού ή σοβαρούς κινδύνους
τέτοιων διαταραχών, στο πνεύμα της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου,
και, εάν αποφασίσει σχετικά το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία
και τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι
συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής
αερίου·

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως "Αρμόδια Αρχή" νοείται η εθνική
ρυθμιστική αρχή ή η εθνική κρατική αρχή
που ορίζεται από τα κράτη μέλη ως
αρμόδια για την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο. Αυτό ισχύει χωρίς να θίγεται η
δυνατότητα επιλογής των κρατών μελών
να αναθέτουν ορισμένα καθήκοντα που
απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό σε
άλλες αρχές εκτός της Αρμόδιας Αρχής.
Τα εν λόγω καθήκοντα εκτελούνται υπό
την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής και
ορίζονται στα σχέδια που αναφέρονται στο

(2) ως "Αρμόδια Αρχή" νοείται η
ρυθμιστική αρχή ή η εθνική κρατική αρχή
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος ως
αρμόδια για την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο και για την επιβολή και την
εφαρμογή των μέτρων και των σχεδίων
που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Αυτό
ισχύει χωρίς να θίγεται η δυνατότητα
επιλογής των κρατών μελών να αναθέτουν
ορισμένα καθήκοντα που απορρέουν από
τον παρόντα κανονισμό σε άλλες αρχές
εκτός της Αρμόδιας Αρχής. Τα εν λόγω
καθήκοντα εκτελούνται υπό την επίβλεψη
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άρθρο 4. της αρμόδιας αρχής και ορίζονται στα
σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών, των βιομηχανικών πελατών και
της Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό
συνεργασίας μεταξύ τους.

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και η
ομαλή λειτουργία των εσωτερικής αγοράς
είναι καθήκον που επιμερίζεται μεταξύ
των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και
της Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς
αρμοδιοτήτων τους. Τούτο απαιτεί υψηλό
βαθμό συνεργασίας μεταξύ τους.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο
που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης,
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης,
και τη συνεχή παρακολούθηση της
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται
αμοιβαία για την αποτροπή των
διαταραχών του εφοδιασμού και τον
περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση
αυτές συμβούν.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει με διαφανή
τρόπο Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την
εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα
μέτρα περιλαμβάνουν τη διετή αξιολόγηση
επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένων
των γεωπολιτικών κινδύνων, την
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης,
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης,
και τη συνεχή παρακολούθηση της
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό
επίπεδο. Στις περιπτώσεις όπου η εθνική
ρυθμιστική αρχή δεν ταυτίζεται με την
Αρμόδια Αρχή, η ρυθμιστική αρχή
εμπλέκεται επίσημα στη διαμόρφωση και
την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι
αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αμοιβαία
για την αποτροπή των διαταραχών του
εφοδιασμού και τον περιορισμό των
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ζημιών σε περίπτωση αυτές συμβούν.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά,
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να μην
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού και της
αποτελεσματικής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς.

5. Τα μέτρα για την εξασφάλιση της
ασφάλειας εφοδιασμού πρέπει να είναι
σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά,
αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, και να μην
προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις
του ανταγωνισμού και της
αποτελεσματικής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή
διασφαλίζει, από κοινού με την Αρμόδια
Αρχή, ότι στις συμβάσεις παροχής
φυσικού αερίου που συνάπτονται μεταξύ
κρατών μελών ή επιχειρήσεων φυσικού
αερίου κρατών μελών και τρίτων χωρών
δεν περιλαμβάνονται ρήτρες ισοδύναμες
με ρήτρα προορισμού. Τούτο ισχύει με
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των
αρχών ανταγωνισμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μακροπρόθεσμα μέτρα ασφάλειας του

εφοδιασμού
1. Έως τις ... το αργότερο, η Επιτροπή,
στο πλαίσιο της χάραξης μιας
μακροπρόθεσμης στρατηγικής
εφοδιασμού, υποβάλλει έκθεση για τα
μέσα και τα μέτρα που θα επιτρέψουν μια
ισχυρότερη διαφοροποίηση των πηγών
εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο και
των διαδρομών εφοδιασμού προς την



RR\811020EL.doc 27/156 PE430.654v02-00

EL

Ένωση. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης
προτάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με
δραστηριότητες και μέτρα για την
ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού
με αέριο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται,
συγκεκριμένα, αξιολόγηση του ρόλου των
εγκαταστάσεων ΥΦΑ και προστίθεται
επισκόπηση των αποθηκευτικών
δυνατοτήτων των διαφόρων κρατών
μελών σε φυσικό αέριο.
Επιπλέον, στην έκθεση αξιολογείται η
υφιστάμενη περιφερειακή συνεργασία
(όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφοι
3 και 4, και στο Παράρτημα ΙΙΙα) και
περιλαμβάνονται συστάσεις για
βελτιώσεις των κοινών σχεδίων
πρόληψης και των σχεδίων έκτακτης
ανάγκης. Την οιαδήποτε περιφερειακή
συνεργασία για το σκοπό της εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφοι 3
και 4, αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών με τη συμμετοχή των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των
ρυθμιστικών αρχών και των
βιομηχανικών καταναλωτών και σε στενή
συνεργασία με την Επιτροπή. Η εν λόγω
περιφερειακή συνεργασία υποστηρίζει και
δεν αντιστρατεύεται τις γενικές αρχές της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.
2. Η Ένωση εργάζεται από κοινού με τις
τρίτες χώρες εφοδιασμού και διέλευσης
για την ανταλλαγή των βέλτιστων
πρακτικών όσον αφορά την ενεργειακή
απόδοση, π.χ. στο πλαίσιο υφιστάμενων
συμφωνιών συνεργασίας όπως είναι η
Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας.
_______________
* ΕΕ: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 36
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των οικιακών πελατών και
των βιομηχανικών πελατών και τη
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα
εξής:

1. Έως τις [XX μηνός του 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των οικιακών πελατών και
των βιομηχανικών πελατών καταρτίζει τα
εξής:

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στις περιπτώσεις όπου η ρυθμιστική
αρχή δεν ταυτίζεται με την Αρμόδια
Αρχή, η ρυθμιστική αρχή εμπλέκεται
επίσημα στις διαδικασίες της κατάρτισης
του σχεδίου προληπτικής δράσης και του
σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Η Αρμόδια
Αρχή λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο
δυνατό βαθμό τις εκτιμήσεις της
ρυθμιστικής αρχής που αναφέρονται σε
θέματα ρύθμισης του δικτύου, ιδιαίτερα
δε όσον αφορά την εκπόνηση της
εκτίμησης των επιπτώσεων σε σχέση με
τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα
υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 6
σχετικά με τη μελλοντική έγκριση
τιμολογίων και τη συνέπεια προς τα
σχέδια ανάπτυξης δικτύου.

Τροπολογία 38
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες και
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο,
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές
προμήθειες, την διασυνοριακή
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες και
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο,
τις υπάρχουσες και τις μελλοντικά
αναγκαίες διασυνδέσεις, ιδιαίτερα εκείνες
που παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο
αερίου της ΕΕ, τις διασυνοριακές
προμήθειες, την πρόσβαση στη
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη γνώμη
της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό
αέριο και την ενημερώνει σχετικά με τα
αποτελέσματα των διαβουλεύσεών τους.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"),
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"),
και την Ομάδα συντονισμού για το
φυσικό αέριο μπορεί επίσης να συστήσει
την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε
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περιφερειακό επίπεδο, το οποίο θα
καθορίζει τις περιφέρειες συναρτήσει των
υποδομών που είναι σημαντικές για την
ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ακόμη, τα κράτη μέλη μπορούν να
αποφασίσουν την κατάρτιση κοινών
σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, αντί ή
επιπλέον των ξεχωριστών εθνικών
σχεδίων.

4. Ακόμη, τα κράτη μέλη μπορούν να
αποφασίσουν την κατάρτιση κοινών
σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο,
επιπλέον των ξεχωριστών εθνικών
σχεδίων. Όσον αφορά τα κοινά σχέδια σε
περιφερειακό επίπεδο, τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη εγκρίνουν και δημοσιεύουν τα
σχέδια και επιδιώκουν τη σύναψη
διακυβερνητικών συμφωνιών για την
επίσημη έγκριση της περιφερειακής
συνεργασίας.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει τα σχέδιά
της, συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην
Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

5. Η Αρμόδια Αρχή, σεβόμενη τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των ευαίσθητων
δεδομένων, δημοσιεύει τα σχέδιά της,
συμπεριλαμβανομένων των
τροποποιημένων εκδόσεων σύμφωνα με
την παράγραφο 6, και τα κοινοποιεί στην
Επιτροπή και ενημερώνει την Ομάδα
συντονισμού για το φυσικό αέριο χωρίς
καθυστέρηση.

Τροπολογία 42
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν
επισημανθεί στην αξιολόγηση
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου.

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα
εν λόγω σχέδια και λαμβάνει δεόντως
υπόψη τη γνώμη τους. Όταν η Επιτροπή
θεωρεί ότι ένα σχέδιο δεν είναι
αποτελεσματικό για τον μετριασμό των
κινδύνων που έχουν επισημανθεί στην
αξιολόγηση επικινδυνότητας ή δεν είναι
συνεπές με τα σενάρια κινδύνου ή τα
σχέδια άλλων κρατών μελών, ή ότι δεν
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού ή άλλες διατάξεις
του κοινοτικού δικαίου, απαιτεί την
αναθεώρηση του σχεδίου.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Αν τα κράτη μέλη έχουν ήδη
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας σχετικές με την ασφάλεια του
εφοδιασμού, οι αρμόδιες αρχές
δημοσιεύουν τις υποχρεώσεις αυτές το
αργότερο δύο μήνες μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού και τις
ενημερώνουν δεόντως μετά την έγκριση
των προληπτικών σχεδίων και των
σχεδίων τους έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 44
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η Αρμόδια Αρχή προβαίνει σε
αναθεώρηση του σχεδίου προληπτικής
δράσης και του σχεδίου έκτακτης
ανάγκης ανά διετία, με βάση τις αλλαγές
στις εκτιμήσεις των κινδύνων που
επηρεάζουν την ασφάλεια του
εφοδιασμού με αέριο, σύμφωνα με το
άρθρο 8.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει
τα εξής:

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

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εκτίμηση επικινδυνότητας όπως
ορίζεται στο άρθρο 8·

β) τα αποτελέσματα της εκτίμησης
επικινδυνότητας όπως ορίζεται στο άρθρο
8·

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) εφόσον το κράτος μέλος το
αποφασίσει, με βάση την εκτίμηση
επικινδυνότητας που ορίζεται στο άρθρο
8, περιγραφή των υποχρεώσεων
εφοδιασμού πελατών άλλων από αυτούς
που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος
1, που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο
διανομής αερίου και παρέχουν
σημαντικές κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως
σχολεία και νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις
αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν την
ικανότητά τους να εφοδιάζουν τους
προστατευμένους πελάτες σε περίπτωση
κρίσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7. Οι
πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις δεν πρέπει
να αντίκεινται στις αρχές της ευρωπαϊκής
ή της περιφερειακής αλληλεγγύης προς
τις χώρες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα εφοδιασμού.

Τροπολογία 49
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης
βασίζεται πρωτίστως σε μέτρα της
αγοράς και λαμβάνει υπόψη τον
οικονομικό αντίκτυπο και την
αποδοτικότητα και την
αποτελεσματικότητα των εγκριθέντων
μέτρων, τις επιπτώσεις τους στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, τον αντίκτυπο στους
καταναλωτές, τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και τις συναφείς διεθνείς
εξελίξεις, ιδίως στις κυριότερες χώρες
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παραγωγής και διέλευσης.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η Επιτροπή διαμορφώνει ένα
ενωσιακό σχέδιο προληπτικής δράσης
βασιζόμενη σε όλα τα εθνικά και
περιφερειακά σχέδια, στο οποίο
επισημαίνει πιθανά σενάρια κρίσης και
τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για την
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης
προκειμένου να εξασφαλίζεται
αποτελεσματικός συντονισμός των
δράσεων σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2014· 3 έτη μετά
την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η
Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, σε
περίπτωση διαταραχής της ενιαίας
μεγαλύτερης υποδομής αερίου, η υπόλοιπη
υποδομή (N-1) έχει την τεχνική ικανότητα
να ικανοποιήσει τη συνολική ημερήσια
ζήτηση φυσικού αερίου της περιοχής
υπολογισμού για μία ημέρα εξαιρετικά
υψηλής ζήτησης, στατιστικώς
επερχόμενης άπαξ ανά είκοσι έτη.

Τροπολογία 54
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 56
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η έλλειψη πρόσβασης στο
ολοκληρωμένο δίκτυο αερίου της ΕΕ και
η εξάρτηση από μία μόνο τρίτη χώρα
προμηθευτή αερίου θεωρούνται ως μη
συμμόρφωση με τον κανόνα Ν-1.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή, μετά από
διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου, αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στην
Επιτροπή οποιαδήποτε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με το πρότυπο N-1.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις.
Το επίπεδο της ικανότητας αμφίδρομης
ροής πρέπει να επιτευχθεί με τρόπο

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

ασφάλεια εφοδιασμού και η συμβολή
στην εσωτερική αγορά, οι οποίες θα
λαμβάνονται υπόψη ως μέρος της
εκτίμησης, και να λαμβάνει υπόψη
τουλάχιστον την ικανότητα που απαιτείται
ώστε να τηρείται ο κανόνας για τον
εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 7. Οι
Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή
διασφαλίζουν την τακτική αναθεώρηση
της αξιολόγησης των διασυνδέσεων σε
περίπτωση αλλαγής των συνθηκών, ιδίως
επικαιροποιώντας το εθνικό και τα
περιφερειακά σχέδια προληπτικής
δράσης. Όπου χρειάζονται πρόσθετες
επενδύσεις σε χαμηλότερο επίπεδο του
συστήματος μεταφοράς, στις επενδύσεις
αυτές εφαρμόζεται επίσης η παράγραφος
7. Κατά την εν λόγω περίοδο δύο ετών, ο
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς αερίου πρέπει να προσαρμόσει
τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς
στο σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι
αμφίδρομες ροές αερίου.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν
από την Επιτροπή να εκδώσει απόφαση
για την εξαίρεση συγκεκριμένης
διασύνδεσης από την υποχρέωση
αμφίδρομης ροής σύμφωνα με την
παράγραφο 5. Η Επιτροπή μπορεί να
εγκρίνει την εξαίρεση, αν η ικανότητα
αμφίδρομης ροής δεν ενισχύει σημαντικά
την ασφάλεια εφοδιασμού οιουδήποτε
από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή αν οι
δαπάνες επένδυσης υπερισχύουν
σημαντικά των προσδοκώμενων οφελών
για την ασφάλεια εφοδιασμού σε
οποιοδήποτε από αυτά τα κράτη μέλη. Η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη στο μέγιστο
βαθμό τα πορίσματα της εκτίμησης
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επικινδυνότητας που διενεργεί η Αρμόδια
Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 8,
παράγραφος 1. Οι σχετικές αποφάσεις
μπορούν να αναθεωρηθούν εάν
μεταβληθούν οι περιστάσεις.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε
νέα υποδομή μεταφοράς εξασφαλίζει την
ασφάλεια εφοδιασμού με επαρκή αριθμό
σημείων εισόδου και εξόδου και
συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομής με
καλή διασύνδεση. Τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν επίσης ότι η ικανότητα
εισροής σε εθνικό επίπεδο και τα δίκτυα
μεταφοράς είναι σε θέση να
προσαρμόζουν τις εθνικές ροές αερίου
στα σενάρια διαταραχής της υποδομής
εφοδιασμού με αέριο που επισημαίνονται
στην εκτίμηση επικινδυνότητας, μεταξύ
άλλων εξαλείφοντας εσωτερικά σημεία
συμφόρησης.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν
τα κατάλληλα κίνητρα και λαμβάνουν
υπόψη το αποδοτικό κόστος τήρησης του
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης
της μόνιμης φυσικής ικανότητας
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την
έγκριση των τιμολογίων τους ή των
μεθοδολογιών τους με διαφανή και
λεπτομερή τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο
41, παράγραφος 8, της οδηγίας
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των ενδιαφερόμενων κρατών μελών
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την
κατανομή των δαπανών αυτών.
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… .

2009/73/ΕΚ. Στην περίπτωση δαπανών
που βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη
μέλη ή ένα κράτος μέλος προς όφελος
άλλου κράτους μέλους, οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές όλων των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την
κατανομή των δαπανών αυτών, πριν να
ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση.
Κάθε τέτοια απόφαση για επένδυση θα
πρέπει να εγκρίνεται πρώτα από την
εθνική ρυθμιστική αρχή σε σχέση με τις
δαπάνες της και την κατανομή αυτών
των δαπανών σε όλες τις ενδιαφερόμενες
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ο βαθμός
στον οποίο ωφελείται το κάθε κράτος
μέλος από την επένδυση όσον αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού λαμβάνεται υπόψη
σε σχέση με την κατανομή των δαπανών
μεταξύ αυτών των κρατών μελών.
Εφαρμόζεται εν προκειμένω το άρθρο 8
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
715/2009.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Όσον αφορά τις δαπάνες που
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη
μέλη ή ένα κράτος μέλος προς όφελος
άλλου κράτους μέλους, η Επιτροπή
μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέσα της
ΕΕ για τη χρηματοδότηση διασυνδέσεων.
Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται κατά
περίπτωση, λαμβανομένων κυρίως υπόψη
του γεγονότος ότι η διασύνδεση στερείται
οικονομικής βιωσιμότητας και της
σαφούς προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο ενός
ή περισσότερων ενδιαφερόμενων κρατών
μελών.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τις
επιχειρήσεις εφοδιασμού να λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν
την παροχή αερίου στους
προστατευμένους πελάτες για περίοδο
σαράντα πέντε ημερών επίσης σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως
ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2.
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είναι απαραίτητο. Μετά από σαράντα πέντε ημέρες, ή υπό
συνθήκες σοβαρότερες από εκείνες που
ορίζονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια
αρχή και οι επιχειρήσεις εφοδιασμού με
φυσικό αέριο προσπαθούν να
διατηρήσουν για το μέγιστο δυνατό
χρονικό διάστημα την παροχή στους
προστατευμένους πελάτες.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου να
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά σε
περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο και δεν
απαιτεί αυτά τα πρότυπα να πληρούνται
μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται
στο έδαφος της χώρας τους.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής που
είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του
εφοδιασμού (όπως σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια,
εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού
αερίου) λειτουργούν με τα λιγότερα
δυνατά εμπόδια, προκειμένου να
διασφαλίζεται ο εφοδιασμός με φυσικό
αέριο, ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.
Η υπέρβαση των προβλεπόμενων
οριακών τιμών επιτρέπεται έως ένα
βαθμό ο οποίος πρέπει να καθοριστεί. Η
τροποποίηση των απαιτήσεων που
ορίζονται στη νομοθεσία περί των
υδάτων επιτρέπεται έως ένα βαθμό ο
οποίος πρέπει να καθοριστεί. Στο πλαίσιο
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αυτό, αποφεύγονται επικίνδυνες
επιβαρύνσεις για το περιβάλλον.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές
εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης
φυσικού αερίου για να διασφαλιστεί η
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και η
τηλεθέρμανση για τους προστατευμένους
πελάτες και των λειτουργιών
βιομηχανικών τομέων που είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι στις διακυμάνσεις παροχής,
των προτύπων κατανάλωσης, της
διασύνδεσης με την εσωτερική αγορά και
των ζητημάτων ασφαλείας·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή αξιολογεί πλήρως τους
κινδύνους για την ασφάλεια του
εφοδιασμού με αέριο σε επίπεδο Ένωσης
και εγκρίνει και δημοσιεύει έκθεση την
οποία υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, την
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο,
το ACER, τον ENTSO-G και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 69
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στην εκτίμηση επικινδυνότητας, τα
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν, με
βάση τεχνική και οικονομική ανάλυση,
υποχρεώσεις εφοδιασμού πελατών άλλων
από αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1, που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με το δίκτυο διανομής
αερίου και παρέχουν σημαντικές
κοινωφελείς υπηρεσίες, όπως σχολεία και
νοσοκομεία. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν
πρέπει να επηρεάζουν την ικανότητά τους
να εφοδιάζουν τους προστατευμένους
πελάτες σε περίπτωση κρίσης, όπως
ορίζεται στο άρθρο 7. Οι πρόσθετες αυτές
υποχρεώσεις δεν πρέπει να αντίκεινται
στις αρχές της ευρωπαϊκής ή της
περιφερειακής αλληλεγγύης προς τις
χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
εφοδιασμού.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Μετά από τη σύσταση της Επιτροπής
που αναφέρεται στο άρθρο 4,
παράγραφος 3, ή εάν υφίσταται η
κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4,
παράγραφος 4, εκτίμηση επικινδυνότητας
πραγματοποιείται και σε περιφερειακό
επίπεδο.

Τροπολογία 71
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α
επαναλαμβάνονται κάθε δύο έτη πριν από
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: 1. Το εθνικό και το περιφερειακό Σχέδιο
έκτακτης ανάγκης:

Τροπολογία 74
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Ορίζει το ρόλο και τις αρμοδιότητες
όλων των συναφών παραγόντων της
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη το
διαφορετικό βαθμό στον οποίο θίγονται
σε περίπτωση διαταραχών του
εφοδιασμού με αέριο, και ορίζει τη
διάδρασή τους με την αρμόδια αρχή και,
κατά περίπτωση, με τη ρυθμιστική αρχή·

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Ορίζει τους ρόλους και τις
αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής και
των άλλων αρχών στις οποίες ανατίθενται
τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 2·

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κρίσης,
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή και τη
σχετική αξία των μέτρων των μέτρων που
δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κρίσης,
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους.
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Χρήση μέτρων που δεν στηρίζονται στην
αγορά γίνεται μόνον εφόσον οι βάσει της
αγοράς μηχανισμοί δεν μπορούν από
μόνοι τους να διασφαλίσουν πλέον τον
εφοδιασμό των προστατευμένων
πελατών.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Περιγράφει τους χρησιμοποιούμενους
μηχανισμούς και τους ρόλους των φορέων
της αγοράς σε σχέση με τη συνεργασία με
άλλα κράτη μέλη για κάθε επίπεδο κρίσης·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Θεσπίζει κατάλογο προκαθορισμένων
ενεργειών, που καθορίζονται σε στενή
συνεργασία με τους φορείς της αγοράς,
για την εξασφάλιση διαθέσιμου αερίου σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
λαμβανομένων υπόψη των μηχανισμών
αντιστάθμισης και των εμπορικών
συμφωνιών μεταξύ των μερών που
συμμετέχουν στις εν λόγω ενέργειες. Οι
ενέργειες αυτές μπορούν να
περιλαμβάνουν διασυνοριακές συμφωνίες
μεταξύ των κρατών μελών ή/και
επιχειρήσεων φυσικού αερίου.

Τροπολογία 79
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή διαμορφώνει ένα
ενωσιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης όπου
επισημαίνονται τυχόν αντιφάσεις μεταξύ
των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων,
καθώς και πιθανά μέτρα συντονισμού τα
οποία θα κληθεί να λάβει η Επιτροπή σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο
Ένωσης. Περιγράφει επίσης τους
μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για
την ενεργοποίηση της διαμεσολάβησης με
τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν από
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες
πληροφορίες, που ενδεχομένως
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης
προειδοποίησης, εικάζεται ότι ενδέχεται
να υπάρξει βραχυπρόθεσμα επιδείνωση
των όρων εφοδιασμού. Αναμένεται ότι η
αγορά θα επιλύσει το πρόβλημα χωρίς
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή): όταν
εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση αλλά η αγορά
είναι ακόμα ικανή να αντιμετωπίσει την

(2) Επίπεδο επιφυλακής (επιφυλακή):
διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά
υψηλή ζήτηση, η κλίμακα της οποίας δεν
δικαιολογεί την κήρυξη κατάστασης
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κατάσταση χωρίς παρέμβαση της
Αρμόδιας Αρχής·

έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το σημείο
3). Αναμένεται ότι η αγορά θα επιλύσει το
πρόβλημα χωρίς παρέμβαση της Αρμόδιας
Αρχής·

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη
ανάγκη): διαταραχή του εφοδιασμού ή
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση όπου οι
μηχανισμοί που στηρίζονται στην αγορά
δεν μπορούν από μόνοι τους να
διασφαλίσουν πλέον τον εφοδιασμό των
προστατευμένων πελατών. Απαιτείται η
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής στο
πλαίσιο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
Στη φάση αυτή μπορεί να υπάρχει
παράλληλη λειτουργία των μηχανισμών
που στηρίζονται στην αγορά με τους
μηχανισμούς που δεν στηρίζονται στην
αγορά.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι αρμόδιες αρχές στο σχέδιο έκτακτης
ανάγκης εξασφαλίζουν τη διατήρηση της
διασυνοριακής πρόσβασης στις
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ακόμη και σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη
μέλη και οι αρμόδιες αρχές δεν θεσπίζουν
κανένα μέτρο που περιορίζει
αδικαιολόγητα τη διασυνοριακή ροή
συμβατικών ποσοτήτων αερίου.
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Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
καθορίζει επίσης τα αναγκαία μέτρα και
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για το
μετριασμό του αντίκτυπου της
διαταραχής του εφοδιασμού με φυσικό
αέριο στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγεται από αέριο και την
τηλεθέρμανση στους προστατευμένους
καταναλωτές.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει
κρίση οποιουδήποτε επιπέδου, παρέχοντας
πληροφορίες κυρίως όσον αφορά τις
ενέργειες στις οποίες προτίθεται να
προβεί. Η Αρμόδια Αρχή παρακολουθεί
τις προκαθορισμένες δράσεις που
περιέχονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης
που έχει εκπονήσει. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης που μπορεί να οδηγήσει
σε έκκληση για βοήθεια από την ΕΕ και τα
κράτη μέλη της, η Αρμόδια Αρχή του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ειδοποιεί
χωρίς καθυστέρηση το Κέντρο
Παρακολούθησης και Πληροφοριών
Πολιτικής Προστασίας της Επιτροπής. Η
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει την
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 86
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται από
την Αρμόδια Αρχή σχετικά με την κήρυξη
επιπέδου έγκαιρης προειδοποίησης σε
κράτος μέλος ή όταν μια απειλή
διαταραχής του εφοδιασμού με αέριο
ενδέχεται να έχει γεωπολιτικές
διαστάσεις, η Ένωση, εκπροσωπούμενη
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο,
αναλαμβάνει διπλωματική δράση,
έχοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο που
αναθέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας στον
Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η Αρμόδια Αρχή κηρύσσει
κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί
τις προκαθορισμένες ενέργειες όπως
ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη
ανάγκη και ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σύμφωνα
με το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η
Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει την
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

διαγράφεται

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε μια
εβδομάδα εάν είναι δικαιολογημένη η
κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις
ημέρες εάν η κήρυξη κατάστασης
έκτακτης ανάγκης πληροί τα κριτήρια της



PE430.654v02-00 52/156 RR\811020EL.doc

EL

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

παραγράφου 2 και εάν δεν επιβαρύνονται
αδικαιολόγητα εξαιτίας της οι επιχειρήσεις
φυσικού αερίου και η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Εάν η Αρμόδια Αρχή του κράτους
μέλους που βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης αποφασίσει κατ'
εξαίρεση να λάβει μέτρα που δεν
προβλέπονται στα σχέδια, η Επιτροπή
ελέγχει κατά πόσον τούτο δικαιολογείται.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει για το
θέμα αυτό τη γνώμη της Ομάδας
συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να
ζητήσει από την Αρμόδια Αρχή να
τροποποιήσει τα μέτρα που επιβαρύνουν
αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου και να άρει την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης εάν η Επιτροπή
θεωρεί ότι είναι αδικαιολόγητη ή δεν
είναι πλέον δικαιολογημένη.
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Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην
αγορά τα οποία επιβάλλονται στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε
περιφερειακό όσο και σε ενωσιακό
επίπεδο, διασφαλίζουν δίκαιη και
ισόρροπη αποζημίωση υπέρ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου που
πλήττονται από τέτοιου είδους μέτρα.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή μπορεί να κηρύξει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από
αίτηση μιας Αρμόδιας Αρχής. Η Επιτροπή
κηρύσσει ενωσιακή κατάσταση έκτακτης
ανάγκης όταν περισσότερες από μια
Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μετά από την
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9,
παράγραφος 6, ή όταν η Ένωση χάνει
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Αρμόδιες Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μετά από την
επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 6. Μπορεί να κηρύξει
κοινοτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
για συγκεκριμένες πληττόμενες
γεωγραφικές περιοχές που περιλαμβάνουν
περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

περισσότερο από το 20% των ημερήσιων
εισαγωγών της αερίου από τρίτες χώρες
σύμφωνα με τους υπολογισμούς του
ENTSO-G. Κηρύσσει ενωσιακή
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για
συγκεκριμένες πληττόμενες γεωγραφικές
περιοχές, που ορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΙΙα ή τα άρθρα 4,
παράγραφοι 3 και 4, που περιλαμβάνουν
περισσότερα από ένα κράτη μέλη όταν μία
Αρμόδια Αρχή από ενδιαφερόμενη
περιοχή έχει κηρύξει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης ή όταν η πληττόμενη
γεωγραφική περιοχή χάνει περισσότερο
από το 10% των ημερήσιων εισαγωγών
της αερίου από τρίτες χώρες σύμφωνα με
τους υπολογισμούς του ENTSO-G.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Σε ενωσιακή κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις
ενέργειες των Αρμόδιων Αρχών.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το
ενωσιακό επίπεδο, και συντονίζει τις
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες υπό
την αιγίδα του Αντιπροέδρου της
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου και του
αρμόδιου για την ενέργεια Επιτρόπου. Η
Επιτροπή συγκαλεί ομάδα διαχείρισης
κρίσης που αποτελείται μεταξύ άλλων από
εκπροσώπους της βιομηχανίας και των
κρατών μελών τα οποία αφορά η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η
Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική
ενημέρωση της Ομάδας συντονισμού για
το φυσικό αέριο σχετικά με τις εργασίες
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της ομάδας διαχείρισης κρίσης.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι σε
ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι
ενέργειες μιας Αρμόδιας Αρχής ή
επιχειρήσεων φυσικού αερίου είναι
ακατάλληλες για την αντιμετώπιση της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ή ότι
θέτουν σοβαρά σε κίνδυνο την κατάσταση
σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί από την
Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τις
ενέργειές της, ενημερώνοντάς την σχετικά
με τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι
η Αρμόδια Αρχή ή η επιχείρηση φυσικού
αερίου πρέπει να ενεργήσει κατ' αυτό τον
τρόπο.

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

Μέσα σε τρεις ημέρες από αυτήν την
κοινοποίηση, η σχετική Αρμόδια Αρχή
τροποποιεί τις ενέργειές της και
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή ή
αποστέλλει δεόντως τεκμηριωμένη
απάντηση σχετικά με τους λόγους που
δικαιολογούν την εν λόγω δράση. Σε μια
τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να
τροποποιήσει ή να αποσύρει το αίτημά της.

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

Εάν, μέσα σε τρεις ημέρες, η Επιτροπή
αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην
αποσύρει το αίτημά της, ενημερώνει την
Αρμόδια Αρχή για ποιο λόγο δεν θεωρεί
αποδεκτή την αιτιολόγηση. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η Αρμόδια Αρχή
συμμορφώνεται με το αίτημα της
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση. Στο
αίτημα της Επιτροπής διευκρινίζονται τα
συνιστώμενα μέτρα που πρέπει να λάβει η
Αρμόδια Αρχή με σκοπό την
αποκατάσταση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.
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Η Επιτροπή ενημερώνει ανελλιπώς την
Ομάδα συντονισμού καθ' όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές ή οι
επιχειρήσεις φυσικού αερίου δεν θεσπίζουν
κανένα μέτρο που περιορίζει τη ροή του
αερίου μέσα στην εσωτερική αγορά
οποτεδήποτε.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 98
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα
συντονισμού για το φυσικό αέριο σε
τακτική βάση και ανταλλάσσει τις
πληροφορίες που λαμβάνει από τις
αρμόδιες αρχές, τηρώντας παράλληλα
την εμπιστευτικότητα των εμπορικά
ευαίσθητων πληροφοριών.
3a. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό
αέριο συμβάλλει στον ορισμό των
περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 4,
παράγραφοι 3 και 4.
Προκειμένου να επιτευχθεί η αλληλεγγύη
σε περιφερειακό επίπεδο, η Ομάδα
συντονισμού για το φυσικό αέριο
συγκροτεί ειδικές υπο-ομάδες οι οποίες
είναι υπεύθυνες για τα θέματα ασφάλειας
του εφοδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

1 ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 6
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ή/και ελήφθη στην/από την Ένωση και τα
κράτη μέλη της.

Η Επιτροπή αναλύει τις εκτιμήσεις των
αρμόδιων αρχών και ενημερώνει τα
κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Ομάδα συντονισμού για το
φυσικό αέριο υποβάλλοντας τα
αποτελέσματά της σε συγκεντρωτική
μορφή.

Τροπολογία 106

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να μπορέσει η Αρμόδια Αρχή να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα παράγραφο,
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή προς
συγκέντρωση τα στοιχεία που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Η Αρμόδια Αρχή και η Επιτροπή τηρούν
την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
αυτών.
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Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 109
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή καθιερώνει σύστημα
συνεχούς παρακολούθησης και αναφοράς
σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού
με αέριο, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα:
(α) εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων σχετικά
με την τήρηση των κανόνων που διέπουν
την εσωτερική αγορά στον τομέα της
ενέργειας, κυρίως όσον αφορά τη
διαφάνεια και την τήρηση της ενωσιακής
νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό από τις
εταιρείες τρίτων χωρών, ιδίως δε από
τους βασικούς προμηθευτές, καθώς και
από το σύνολο των θυγατρικών τους·
(β) εκτίμηση του αντικτύπου των κάθετα
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας
από τρίτες χώρες στην εσωτερική αγορά,
και εφαρμογή της αρχής της
αμοιβαιότητας·
(γ) λήψη κατάλληλων μέτρων για την
πρόληψη των ανεξέλεγκτων επενδύσεων
από κρατικές επιχειρήσεις ξένων χωρών
στον ενεργειακό τομέα της Ένωσης,
ιδιαίτερα στα δίκτυα μεταφοράς αερίου
και ηλεκτρικού ρεύματος.
(δ) παρακολούθηση των συμβάσεων
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παροχής φυσικού αερίου που
συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και
τρίτων χωρών, ως προς τη συμμόρφωσή
τους προς τους κανόνες της εσωτερικής
αγοράς της ΕΕ. Η Επιτροπή επιβάλλει
την κατάργηση κάθε ρήτρας που
λειτουργεί ως ρήτρα συγκεκριμένου
προορισμού, δεδομένου ότι τέτοιες
ρήτρες απαγορεύονται από τη νομοθεσία
της ΕΕ.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Έργο του αγωγού φυσικού αερίου

Nabucco
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δίδουν
ιδιαίτερη προτεραιότητα στο έργο του
αγωγού φυσικού αερίου Nabucco όσον
αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά του
και τη χρηματοδότησή του.

Αιτιολόγηση

Σε έναν κανονισμό που αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, η
διαφοροποίηση του εφοδιασμού πρέπει να έχει καίριο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγωγός
φυσικού αερίου Nabucco θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με τις
σημερινές πηγές φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ N-1

1. Υπολογισμός του δείκτη N-1
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Ο δείκτης N-1 περιγράφει την ικανότητα της δυναμικότητας1 της υποδομής αερίου να
παρέχει το αέριο για την κάλυψη της μέγιστης ζήτησης στην περιοχή υπολογισμού σε
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής.

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

Η τεχνική δυναμικότητα2 όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής παροχής αερίου σε
περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
συνολική ζήτηση αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα ημερών εξαιρετικά
υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια της ψυχρότερης περιόδου που στατιστικώς
εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη.

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

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

     Dmax

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

Ορισμοί της πλευράς της προσφοράς

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

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

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

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

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

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

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

Υπολογισμός της ζήτησης

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

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ N-1

1. Ορισμός του τύπου N-1

Ο τύπος N-1 περιγράφει την ικανότητα της τεχνικής δυναμικότητας της υποδομής αερίου να
καλύπτει τη συνολική ζήτηση αερίου στην περιοχή υπολογισμού σε περίπτωση διαταραχής
της μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια μιας ημέρας με
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση που στατιστικώς εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη.

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

Η τεχνική δυναμικότητα1 όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής αερίου σε περίπτωση
διαταραχής της μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής φυσικού αερίου πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίση με το άθροισμα της συνολικής ημερήσιας ζήτησης αερίου της περιοχής υπολογισμού
κατά τη διάρκεια μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου που στατιστικώς
εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη.
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Τα αποτελέσματα του τύπου Ν1, όπως υπολογίζεται παρακάτω, πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσα με 100%.

2. Μέθοδος υπολογισμού του τύπου N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Ορισμοί των παραμέτρων του τύπου N-1:

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

Ορισμοί της πλευράς της ζήτησης

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

Ορισμοί της πλευράς της προσφοράς

EPm – ως τεχνική δυναμικότητα των σημείων εισόδου (εκφρασμένη σε m3/ημέρα) νοείται
το άθροισμα της τεχνικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένης και της αναστρέψιμης
δυναμικότητας, όλων των σημείων εισόδου που έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουν
με φυσικό αέριο την περιοχή υπολογισμού·

Pm – ως μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε m3/ημέρα) νοείται το
άθροισμα της μέγιστης ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας όλων των εγκαταστάσεων
παραγωγής φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου στην περιοχή υπολογισμού·

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

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

Im –τεχνική δυναμικότητα της μεγαλύτερης υποδομής αερίου (εκφρασμένη σε m³/ημέρα)
με τη μοναδική υψηλότερη ικανότητα εφοδιασμού της περιοχής υπολογισμού.
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Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τον
ακόλουθο ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό
κατάλογο μέτρων:

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τον
ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο
μέτρων που εκτίθενται στο παρόν
παράρτημα. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει
δεόντως υπόψη τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων
κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης
ανάγκης και στρέφει την προτίμησή της,
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στα μέτρα
που έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – τίτλος "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης
του αερίου από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην υποδομή του δικτύου
αερίου

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – κατάλογος 2 "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• UGS (εμπορική και στρατηγική)
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ και
όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο 6 της
οδηγίας 2009/73/ΕΚ και στο άρθρο 12
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 715/2009, η
περιφερειακή συνεργασία αποτελεί
μείζονα έκφανση της αρχής της
αλληλεγγύης καθώς επίσης και αντίληψη
στην οποία ερείδεται ο παρών
κανονισμός. Η περιφερειακή συνεργασία
είναι ιδίως απαραίτητη για την
κατάρτιση της εκτίμησης
επικινδυνότητας (άρθρο 8), του σχεδίου
προληπτικής δράσης και του σχεδίου
έκτακτης ανάγκης (άρθρα 4, 5 και 9), των
προτύπων υποδομής και εφοδιασμού
(άρθρα 6 και 7) και των μέτρων της
Ένωσης προκειμένου να ανταποκριθεί σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε
ενωσιακό και περιφερειακό επίπεδο
(άρθρο 10).
Η περιφερειακή συνεργασία βάσει του
παρόντος κανονισμού βασίζεται στην
υφιστάμενη περιφερειακή συνεργασία
στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις
φυσικού αερίου, κράτη μέλη και εθνικές
ρυθμιστικές αρχές με στόχο, μεταξύ
άλλων, να ενισχύσουν την ασφάλεια του
εφοδιασμού και την ολοκλήρωση της
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, όπως οι
τρεις περιφερειακές αγορές φυσικού
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αερίου στο πλαίσιο της περιφερειακής
πρωτοβουλίας για το αέριο, η Πλατφόρμα
φυσικού αερίου του πενταμερούς φόρουμ,
η ομάδα υψηλού επιπέδου για την
ενεργειακή αγορά της Βαλτικής και το
σχέδιο διασύνδεσης, η ομάδα
συντονισμού της ασφάλειας του
εφοδιασμού της Ενεργειακής Κοινότητας.
Ωστόσο, οι ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας
του εφοδιασμού είναι πιθανό να
προωθήσουν νέα πλαίσια συνεργασίας,
και οι υφιστάμενοι τομείς συνεργασίας θα
πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου
να διασφαλιστεί η μέγιστη
αποτελεσματικότητα.
Δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης
διασύνδεσης και αλληλοεξάρτησης των
αγορών και της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, η
συνεργασία των κατωτέρω χωρών,
μεταξύ άλλων, μπορεί να ενισχύσει την
ατομική και συλλογική τους ασφάλεια
εφοδιασμού με φυσικό αέριο:
- Πολωνία και οι τρεις χώρες της
Βαλτικής,
- Ιβηρική χερσόνησος (Ισπανία,
Πορτογαλία) και Γαλλία,
- Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
- Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία,
- Δανία και Σουηδία,
- Σλοβενία, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία,
Ρουμανία,
- Πολωνία και Γερμανία
- Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Κάτω χώρες
και Λουξεμβούργο που έχουν ήδη
οργανωθεί ως πενταμερές φόρουμ,
- άλλες.
Η μεταξύ τους περιφερειακή συνεργασία
επεκτείνεται για να ενισχυθεί η
συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, [.]
ιδίως στην περίπτωση των ενεργειακών
νήσων, με κύριο στόχο τη βελτίωση των
διασυνδέσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να συμμετέχουν σε διάφορους
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ομίλους συνεργασίας.
Οι διάφοροι παράγοντες που αναφέρονται
στο άρθρο 3 συνεργάζονται σε
περιφερειακό επίπεδο εντός των
αντίστοιχων τομέων δραστηριοτήτων και
αρμοδιοτήτων τους. Για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισμού, η
περιφερειακή συνεργασία δρομολογείται
και θεσπίζεται επίσημα από τις Αρμόδιες
Αρχές των κρατών μελών, μετά από
διαβούλευση με την Επιτροπή η οποία
ενημερώνει την Ομάδα συντονισμού για
το φυσικό αέριο. Τα επιχειρησιακά
αποτελέσματα αυτής της περιφερειακής
συνεργασίας, όπως το κοινό σχέδιο
προληπτικής δράσης κα ή το κοινό
σχέδιο έκτακτης ανάγκης, υπόκεινται σε
επίσημη έγκριση και δημοσίευση και σε
διαρκή παρακολούθηση από τις Αρμόδιες
Αρχές. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής
η οποία και ενημερώνει την Ομάδα
συντονισμού για το φυσικό αέριο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Η ολοκληρωμένη σειρά μέτρων ευρωπαϊκών πολιτικών, που προέρχονται κυρίως από την
ανακοίνωση με τίτλο "Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" του Ιανουαρίου του 20071,
συνιστά μια απάντηση στην πρόκληση της ασφάλειας του εφοδιασμού με ενέργεια. Στην
επίτευξη αυτού του στόχου στον τομέα του αερίου συμβάλλει έμμεσα, εκτός από την οδηγία
2004/67/ΕΚ, ένα ολόκληρο ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά υποδομές και διασυνδέσεις μέσω
(i) κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας
('TEN-E projects')2, (ii) της επονομαζόμενης "3ης δέσμης μέτρων για την ενέργεια σχετικά
με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου" η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του
2009. Τα νομοθετικά μέτρα που εγκρίθηκαν για την ολοκλήρωση της αγοράς αερίου ευνοούν
την ενεργειακή ασφάλεια, διατυπώνοντας κανόνες σχετικά με την πρόσβαση τρίτων στην
αποθήκευση φυσικού αερίου και στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου και
σχετικά με τη διαφάνεια σχετικά με τα αποθέματα αερίου3. Κατά τον ίδιο τρόπο το
Κοινοβούλιο θεώρησε ότι η προώθηση της περιφερειακής αλληλεγγύης, η ανάπτυξη
διασυνδέσεων αερίου μέσω ενός δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων όπως και η ισχυρή
διαδικασία εναρμόνισης των συνθηκών πρόσβασης στα δίκτυα μέσω της συνεργασίας των
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς, συνιστούσαν βασικούς παράγοντες της νομοθετικής
δέσμης μέτρων4.

Οι διεθνείς πτυχές της ασφάλειας του εφοδιασμού με ενέργεια αντιμετωπίστηκαν εκτός
αυτού μέσω ψηφισμάτων5 που έδιναν έμφαση στην ανάγκη να αναπτυχθεί περισσότερο μια
κοινή ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη που να περιλαμβάνει παραγωγούς, διανομείς
και καταναλωτές, οι οποίοι θα μιλούν με "μία φωνή" και να δημιουργηθεί ένα διαφανές και
βιώσιμο σύστημα ενέργειας που να ενισχύει την περιφερειακή πολυμορφία του εφοδιασμού
με ενέργεια. Η ανάπτυξη ενός "Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης σε θέματα ενεργειακής
ασφάλειας και αλληλεγγύης" που να περιλαμβάνει την αναθεώρηση των μηχανισμών
αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων ενθαρρύνθηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό από το
Κοινοβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού
για την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας με αέριο, με τον οποίο να καταργείται η
οδηγία 2004/67/ΕΚ, καθώς συνιστά νομοθετικό κείμενο που δίνει πραγματική λύση στο
πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση. Αυτό απεδείχθη κατά τη διάρκεια της
                                               
1 COM(2007)001.
2 Απόφαση 1364/2006, ΕΕ L 262, 22.09.2006, σ. 1-23
3 Οδηγία 2009/73/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, ΕΕ L 211, 14.08.2009, σ. 94, ΕΕ L 211, 
14.08.2009, σ. 36.
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005. ΕΕ L 211, 14.08.2009, σ. 36.
5 Ψήφισμα του ΕΚ της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής 
(2008/2239(INI)), T6-038/2009.
Ψήφισμα του ΕΚ της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας T7-
0021/2009.
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κρίσης του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον προηγούμενο χειμώνα όταν υπέφεραν
σημαντικά τόσο εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών όσο και η οικονομία μας. Σε αυτό το
πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, μέσω των παραπάνω ψηφισμάτων να ληφθεί
μια τέτοια πρωτοβουλία και ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η συμβολή των κρατών μελών
στους επόμενους μήνες θα είναι σημαντική.

Πιστεύει ακράδαντα ότι η πλήρης και ταχεία εφαρμογή ενός τέτοιου κανονισμού, μαζί με τη
νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας θα μειώσει σημαντικά την τρωτότητα της ΕΕ
στις εξωτερικές διαταραχές εφοδιασμού, και ότι θα ενισχύσει επίσης τον ηγετικό ρόλο των
ευρωπαϊκών εταιρειών αερίου στον κόσμο και την γεωπολιτική θέση της Ένωσης ως
στρατηγικού παγκοσμίου παράγοντα.

II. Τα κύρια σημεία που εντοπίζονται από τον εισηγητή

1. Θέματα που πραγματεύεται το σχέδιο έκθεσης

Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να βελτιωθούν διάφορα σημεία της πρότασης κανονισμού
και για αυτόν τον λόγο πρότεινε ορισμένες τροπολογίες στους τομείς που αναφέρονται
παρακάτω:

α. Ρόλος των εταιρειών

Ενώ οι αιτιολογικές σκέψεις και η αξιολόγηση των επιπτώσεων καθιστούν σαφέστατη την
ύπαρξη τριών βημάτων για την αντιμετώπιση της κρίσης (1. αγορά, 2. κράτη μέλη, 3.
Κοινότητα) ο ρόλος των επιχειρήσεων φαίνεται να χάνεται στο νομοθετικό κείμενο. Για αυτό
τον λόγο θα πρέπει να ενισχυθεί στο κείμενο σε διάφορα σημεία, ιδίως στα σημεία που
αφορούν τον ρόλο της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο και στο άρθρο για τα τρία
επίπεδα επαγρύπνησης.

β. Αντίστροφες ροές

Το παρόν κείμενο προτείνει να εξοπλισθούν όλες οι διασυνδέσεις με την ικανότητα για
αντίστροφες ροές. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η διάταξη αυτή είναι υπερβολική τόσο από
οικονομικής άποψης όσο και από άποψη ασφάλειας του εφοδιασμού. Δεν έχει νόημα για
παράδειγμα να υπάρχουν αντίστροφες ροές με τις διασυνδέσεις από τις προμηθεύτριες χώρες.
Οι Αρμόδιες Αρχές σε εθνικό επίπεδο και η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο σε
επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να ορίζουν για ποιες διασυνδέσεις θα ήταν αποδοτική σε σχέση με το
κόστος της η ικανότητα αντίστροφης της ροής και θα αποτελούσε προστιθέμενη αξία για την
ασφάλεια του εφοδιασμού σε περιόδους κρίσης.

γ. Σχέδια προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, όπως τα κράτη μέλη, έτσι και η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει
σχέδια πρόληψης και έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διαχειριστεί με τον
βέλτιστο τρόπο τις καταστάσεις κήρυξης κοινοτικής έκτακτης ανάγκης.

δ. Κατάσταση κοινοτικής έκτακτης ανάγκης
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Με το παρόν κείμενο μειώνεται κατά 10% το κατώτατο όριο του εφοδιασμού των εισαγωγών
για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης . Ωστόσο, ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό το
κατώτατο όριο δεν καλύπτει πολλές περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος μπορεί να διανύει
κρίση 100% διαταραχής αερίου η οποία ωστόσο δεν αντιστοιχεί στο 10% του επιπέδου της
ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο ενίσχυσε τις διατάξεις στο άρθρο που αφορά τη δυνατότητα κήρυξης
κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε μια ορισμένη γεωγραφική περιοχή. Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός κοινοτικής αλληλεγγύης, παρόλο που
η εφαρμογή του θα γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο.

ε. Επιμερισμός του κόστους για νέες διεθνικές επενδύσεις στις υποδομές

Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη διετύπωσαν την ανησυχία τους σχετικά με το κόστος
οικοδόμησης ή αναβάθμισης νέων υποδομών. Το παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς
η εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα περιλαμβάνει σε πολλές περιπτώσεις την δημιουργία
υποδομών σε ένα από τα κράτη μέλη προς όφελος άλλων κρατών μελών. Η τρίτη δέσμη για
την εσωτερική ενεργειακή αγορά προβλέπει ήδη μηχανισμούς για το ειδικό θέμα των
διασυνοριακών διασυνδέσεων. Σχετικά με το θέμα αυτό ο εισηγητής πιστεύει ότι οι
μηχανισμοί θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για έναν διαφορετικό τύπο υποδομών,
όπως οι αντίστροφες ροές. Ο εισηγητής αναφέρεται ρητά στην αρχή της αναλογικότητας στον
επιμερισμό του κόστους σε σχέση με τα οφέλη της ασφάλειας του εφοδιασμού.

στ. Μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά

Ο εισηγητής έχει σε διάφορες περιστάσεις εκφράσει την επιθυμία να οριστούν ρητώς τα όρια
παρέμβασης των κρατών μελών στην αγορά. Ενώ αναγνωρίζει ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να
εφαρμοστούν μόνο σε ειδικές περιστάσεις, θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες ή
μεσοπρόθεσμες συνέπειες στη σωστή λειτουργία της αγοράς εάν αυτά εφαρμόζονταν από τις
αρμόδιες αρχές. Για αυτόν τον λόγο υπογράμμισε στα σχετικά σημεία του κειμένου ότι οι
μηχανισμοί που δεν στηρίζονται στην αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη
λύση.

ζ. Ανταλλαγή πληροφοριών

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι για να λάβει κανείς τα κατάλληλα μέτρα σε ώρα
έκτακτης ανάγκης, όλες οι σχετικές αρχές, είτε εθνικές είτε σε κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να
έχουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία στοιχεία. Ωστόσο, οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες
πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή καθώς οποιαδήποτε διαρροή θα μπορούσε να
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για επιχειρήσεις αερίου τόσο εντός όσο και εκτός της
Ένωσης. Για αυτόν τον λόγο προτείνει να γίνεται κεντρική διαχείριση αυτών των στοιχείων
και να διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές στην Επιτροπή σε συγκεντρωτική μορφή.

η. Ρόλος του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι στις χώρες όπου τα νοικοκυριά εφοδιάζονται με ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από αέριο, θα πρέπει να ληφθεί συγκεκριμένη δράση για να
διασφαλιστεί ότι σε πιθανή κρίση οι προστατευόμενοι καταναλωτές δεν θα υποστούν κάποια
διακοπή παροχής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει και αυτό το στοιχείο
στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των κινδύνων και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.
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Άλλα ζητήματα

Ο εισηγητής προτείνει ένα νέο άρθρο σχετικά με την μακροπρόθεσμη ασφάλεια των μέτρων
εφοδιασμού με αέριο όπου η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με διάφορους
τρόπους διαφοροποίησης, σε κοινοτικό επίπεδο, των γεωγραφικών πηγών και των διαδρομών
προς την ΕΕ όπως και να εκτιμά πλήρως τον ρόλο των εγκαταστάσεων ΥΦΑ. Επίσης
ενισχύει σημεία του κειμένου με αναφορές στη σημασία της επίτευξης αυξημένης ικανότητας
διασύνδεσης ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Πιστεύει επίσης ότι το παρόν κείμενο προβλέπει μόνο προληπτικές δράσεις για περιορισμένο
φάσμα περιπτώσεων και ότι θα πρέπει να επιτρέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στην περίπτωση
που η μορφή της κρίσης διαφέρει σε διάρκεια ή ένταση.

2. Θέματα που δεν πραγματεύεται το σχέδιο έκθεσης σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας

Ο εισηγητής αποφάσισε σκόπιμα να μην πραγματευτεί δύο συγκεκριμένα σημεία στο σχέδιο
έκθεσης καθώς πιστεύει ότι, λόγω της πολυπλοκότητάς τους θα πρέπει να γίνει εις βάθος
διάλογος με τους βουλευτές. Ωστόσο, σκοπεύει να εξηγήσει τι σκοπεύει να επιτύχει σε σχέση
με αυτά τα θέματα στο τελικό κείμενο.

α. Ορισμός των "προστατευμένων πελατών"

Ο τρέχων ορισμός στο κείμενο είναι ταυτόχρονα υπερβολικά ασαφής αλλά και
περιορισμένος. Είναι υπερβολικά ασαφής επειδή η δυνατότητα να συμπεριληφθεί
οποιαδήποτε ΜΜΕ στο δίκτυο αερίου ανοίγει τον δρόμο για την συμπερίληψη σε αυτήν την
κατηγορία τομέων που δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αναγκαίοι σε περιόδους κρίσης. Και
είναι πολύ περιορισμένος γιατί απαριθμεί μόνο "σχολεία και νοσοκομεία" ως πιθανές
εξαιρέσεις αλλά όχι άλλες αναγκαίες υπηρεσίες όπως οι πυροσβεστικοί σταθμοί για
παράδειγμα. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αφού αυτός ο ορισμός είναι ζωτικής σημασίας για τον
προσδιορισμό του κανόνα των επιπέδων εφοδιασμού όπως ορίζεται στο άρθρο 7 το κείμενο
πρέπει να επιτρέπει κάποια ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε να προσαρμόσουν τις εθνικές τους
συνθήκες με βάση σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύει ότι είναι
επιτακτικής σημασίας το τελικό κείμενο που συμφωνήθηκε στο Κοινοβούλιο να οριοθετεί τις
πιθανές συμπεριλήψεις σε αυτήν την κατηγορία συγκεκριμένων τομέων ή παραγόντων που
είναι σημαντικοί για τη διασφάλιση για παράδειγμα του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος
και της δημόσιας υγείας. Εάν καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος τομέων ενδέχεται να
διακινδυνεύσουμε να παραλείψουμε άλλους σημαντικούς τομείς, οπότε ένας κατάλογος
κριτηρίων κρίνεται πολύ πιο κατάλληλος.

β. Ο κανόνας για την υποδομή (Ν-1)

Ο εισηγητής πιστεύει ότι το παραπάνω είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα το οποίο δεν είναι ακόμη
σαφές. Πολλοί ενδιαφερόμενοι με πολύ διαφορετικά υπόβαθρα εξέφρασαν σοβαρές
αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του κανόνα Ν-1 όπως αυτός διατυπώνεται στο
κείμενο της Επιτροπής. Καθώς αυτός είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς του
κανονισμού, ο εισηγητής θέλει να τον εξετάσει για περισσότερο χρόνο προκειμένου να
καταθέσει μια στερεή πρόταση μέσω τροπολογιών που καταστήσουν τον κανόνα Ν-1 όσο το
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δυνατόν πιο αξιόπιστο.

Ο εισηγητής έχει τη γνώμη ότι ο κανόνας N-1 θα πρέπει να είναι το κύριο στοιχείο
επικουρικότητας στον κανονισμό προκειμένου να επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι
εθνικές συνθήκες. Πράγματι, κάποια χώρα μπορεί να μην έχει καλή "βαθμολογία Ν-1" αλλά
ταυτόχρονα μια διαταραχή στον εφοδιασμό με αέριο να είχε μικρό αντίκτυπο στην
ενεργειακή αγορά της ή στο ενεργειακό της μίγμα δεδομένου ότι δεν εξαρτάται πολύ από το
αέριο. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όταν αποφασίζουν να
αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού με αέριο, είτε με την αύξηση της υποδομής του
αερίου είτε με την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής παραγωγής τους.
Υπάρχουν μόνο δύο παραδείγματα σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να το κάνουν. Ο
εισηγητής υποστηρίζει πλήρως την ιδέα του κανόνα ωστόσο πιστεύει ότι οι βουλευτές θα
χρειαστούν περισσότερο καιρό για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής
πτυχής του κανονισμού.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/67/ΕΚ
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Εισηγητής: Jacek Saryusz-Wolski

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν επανειλημμένα διακοπές παροχής
αερίου. Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το αέριο τον Ιανουάριο του 2009 έδειξε
για μια ακόμη φορά ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερική προμήθεια ενέργειας,
κυρίως από κράτη με αντιδημοκρατικά καθεστώτα και πολιτική αστάθεια, μπορεί να βλάψει
τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των κρατών μελών. Η επισφαλής
θέση της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας επιβάλλει την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
ενεργειακής πολιτικής, που να συνδυάζει εσωτερικές πτυχές και εξωτερικές διαστάσεις.

Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ουσιώδες στοιχείο της γενικότερης ασφάλειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η διασφάλιση του εφοδιασμού με ενέργεια στην
Κοινότητα, ιδιαίτερα σε καταστάσεις κρίσης, αποτελεί στρατηγικό στόχο. Στο πλαίσιο αυτό,
η εκ των προτέρων κατάρτιση εθνικών σχεδίων που να περιλαμβάνουν προληπτικά και
έκτακτα μέτρα είναι ευπρόσδεκτη, στο βαθμό που ο συντονισμός των μέτρων αυτών γίνεται
σε επίπεδο Κοινότητας. Μεσοπρόθεσμα, η ύπαρξη μεγάλης ανταγωνιστικής αγοράς με
ανεπτυγμένες σε υψηλό βαθμό διασυνδέσεις και υποδομή πρέπει να θεωρείται η πλέον
αποτελεσματική προστασία κατά των διαταραχών του εφοδιασμού.

Ωστόσο, η ενωσιακή πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια θα επιτρέψει στην Ένωση όχι
μόνο να αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης αλλά και να τις προλαβαίνει. Συνεπώς, όλα τα μέτρα
για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα πρέπει να
συμπληρώνονται από δραστήρια ενεργειακή διπλωματία με στόχο την ενίσχυση της
συνεργασίας με το κύριο κράτος παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης, σε πνεύμα
αμοιβαιότητας.
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Ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εκφράζει την
ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού που καταργεί την οδηγία 2004/67/ΕΚ. Θεωρεί,
ωστόσο, ότι χρειάζονται βελτιώσεις προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη για μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Προτείνει τροπολογίες στο
ακόλουθο πλαίσιο:

- Η πρόταση πρέπει να εξεταστεί υπό το φως του νέου νομικού περιβάλλοντος που
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία στο άρθρο της 176A ορίζει πως "η
πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών
μελών, έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας". Ο συντάκτης
της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η αλληλεγγύη αυτή έχει ζωτική σημασία για την
ανάπτυξη κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και πιστεύει ότι θα πρέπει να
αναπτυχθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά σε πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο
διαλόγου με τις τρίτες χώρες, σε καταστάσεις κρίσης αλλά εκτός κρίσεων.

- Ευθύνη για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να υπάρχει και σε
κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει
κοινοτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης με βάση τα εθνικά σχέδια. Επιπλέον, η Επιτροπή
φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων που
διέπουν την εσωτερική αγορά στον τομέα της ενέργειας, από τις επιχειρήσεις των
τρίτων χωρών.

- Ο Ύπατος εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος θα πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια της
εφαρμογής του κανονισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να έχει την ευθύνη της
διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης με τρίτες χώρες εξ ονόματος των κρατών
μελών σε καταστάσεις κρίσης.

- Για την αποφυγή απροσδόκητων διαταραχών του εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να καθιερώσει, μαζί με τις προμηθεύτριες χώρες και τις χώρες διέλευσης,
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης υποστηριζόμενο από σαφείς πολιτικές
εγγυήσεις. Κάθε μελλοντική συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών, σύνδεσης και
εταιρικής σχέσης με τις χώρες παραγωγής και διέλευσης πρέπει να περιλαμβάνει
"ρήτρα ενεργειακής ασφάλειας" με την οποία να ορίζεται κώδικας συμπεριφοράς και
να καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης

- Η Επιτροπή θα πρέπει συνεπώς να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας που βασίζεται στις διατάξεις του Χάρτη
Ενέργειας και σε τρίτες χώρες, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων
περιφερειακών αγορών ενέργειας, όπως επίσης να συνεχίσει δραστήρια να
υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίας Ευρω-μεσογειακής αγοράς ενέργειας.

- Οποιαδήποτε στρατηγική για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ασφάλεια του
εφοδιασμού με ενέργεια θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προμηθευτών,
των πηγών και των οδών εφοδιασμού. Μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να προβλέπει
τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, και ειδικότερα εκείνων που
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Οι κοινοτικές επενδύσεις θα
πρέπει να επικεντρωθούν, κατά προτεραιότητα, σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες θα
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μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση του εφοδιασμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη
αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δέκα ετών. Με τη μείωση της
εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου
αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα,
δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση
από τις εισαγωγές και την ανάγκη να
εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας
εφοδιασμού.

(2) Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη
αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δέκα ετών. Με τη μείωση της
εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αερίου
αυξήθηκαν ακόμη ταχύτερα,
δημιουργώντας έτσι υψηλότερη εξάρτηση
από τις εισαγωγές και την ανάγκη να
εξεταστεί το ζήτημα της ασφάλειας
εφοδιασμού. Δεδομένης της κυριαρχίας
του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα,
ορισμένα κράτη μέλη καταλήγουν να
βρίσκονται σε "ενεργειακή απομόνωση"
λόγω της υψηλής εξάρτησής τους από
εισαγωγές αερίου από τρίτες χώρες και
της έλλειψης διασυνδέσεων της υποδομής
τους με την υπόλοιπη ΕΕ.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο
που διαδραματίζει η διεθνής συνεργασία
στην ασφάλεια του εφοδιασμού των
πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ σε
φυσικό αέριο, όλες οι σχετικές πολιτικές
και τα σχέδια δράσης της ΕΕ πρέπει να
βασίζονται στις αρχές του αμοιβαίου
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σεβασμού με τις εμπλεκόμενες τρίτες
χώρες· η λύση στα προβλήματα που
ενδέχεται να ανακύψουν θα πρέπει να
αναζητείται μέσω πολιτικού διαλόγου και
διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την
υποστήριξη των κρατών μελών στη
χρηματοδότηση των απαραίτητων
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή
χρηματοδότηση από περιφερειακά ή
διαρθρωτικά ταμεία ή ταμεία συνοχής. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς
και τα κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως τα
ENPI, IPA και DCI μπορούν επίσης να
χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες
χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο.

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την
υποστήριξη των κρατών μελών στη
χρηματοδότηση των απαραίτητων
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
("ΕΤΕπ") και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
("ΕΤΑΑ") ή χρηματοδότηση από
περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταμεία ή
ταμεία συνοχής. Η ΕΤΕπ, η ΕΤΑΑ και τα
κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως τα ENPI,
IPA και DCI μπορούν επίσης να
χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες
χώρες (ιδίως σε χώρες που καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας)
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια
εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η επένδυση της ΕΕ σε υποδομή και
ανανεώσιμη παραγωγή θα πρέπει να
υποστηρίζεται από τις προσπάθειες των
κρατών μελών και της Επιτροπής να
προωθήσουν στη γειτονιά της ΕΕ, σε
συνεργασία με τρίτες χώρες, την
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επέκταση των αρχών και των προτύπων
της εσωτερικής αγοράς, όπως ορίζονται
στη Συνθήκη για το Χάρτη Ενέργειας. Η
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το
ενδεχόμενο κατάλληλης επέκτασης της
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Κοινότητας,
που περιλαμβάνει την ΕΕ και τις χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε να
καλύπτει και άλλες τρίτες χώρες, και τη
δυνατότητα δημιουργίας νέων
περιφερειακών αγορών ενέργειας κατά το
πρότυπο αυτό, όπως είναι η Ευρω-
μεσογειακή ενεργειακή κοινότητα, ώστε
να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του
εφοδιασμού·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την
άσκηση της αλληλεγγύης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
επίπεδο.

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές, γεωπολιτικές ή
γεωλογικές συνθήκες, τα κράτη μέλη
πρέπει να σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα
για την άσκηση της αλληλεγγύης όπως
ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η δημιουργία
τεχνικών διακλαδώσεων, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
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επίπεδο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για
την ασφάλεια εφοδιασμού της Κοινότητας
με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει
τις ενέργειες που έχουν σχέση με τρίτες
χώρες, σε συνεργασία με τις παραγωγές
χώρες και τις χώρες διέλευσης, όσον
αφορά ρυθμίσεις για το χειρισμό των
καταστάσεων κρίσης και την εξασφάλιση
σταθερής ροής αερίου προς την Κοινότητα.
Η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να
κινητοποιεί μια ομάδα εργασίας για την
παρακολούθηση των ροών αερίου σε
καταστάσεις κρίσης στο εσωτερικό και,
κατόπιν διαβουλεύσεων με τις σχετικές
τρίτες χώρες, στο εξωτερικό της
Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται κρίση
λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα, να
αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και
διευκόλυνσης.

(30) Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου
από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για
την ασφάλεια του εφοδιασμού της
Κοινότητας με αέριο, η Επιτροπή πρέπει
να περιλαμβάνει "ρήτρα ενεργειακής
ασφάλειας" στις συμφωνίες εμπορικών
συναλλαγών, σύνδεσης και εταιρικής
σχέσης με τις χώρες παραγωγής και
διέλευσης. Η εν λόγω "ρήτρα ενεργειακής
ασφάλειας" πρέπει να θεσπίζει μέτρα για
την πρόληψη κρίσεων του εφοδιασμού ή
να συμβάλλει στην υπέρβασή τους. Η
Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες που
έχουν σχέση με τρίτες χώρες, σε
συνεργασία με τις παραγωγές χώρες και τις
χώρες διέλευσης, όσον αφορά ρυθμίσεις
για το χειρισμό των καταστάσεων κρίσης
και την εξασφάλιση σταθερής ροής αερίου
προς την Κοινότητα συνολικά και προς
κάθε κράτος μέλος που πλήττεται από
κατάσταση κρίσης. Η Επιτροπή πρέπει να
έχει το δικαίωμα να κινητοποιεί μια ομάδα
εργασίας για την παρακολούθηση των
ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης στο
εσωτερικό και, κατόπιν διαβουλεύσεων με
τις σχετικές τρίτες χώρες, στο εξωτερικό
της Κοινότητας και, όταν εκδηλώνεται
κρίση λόγω δυσκολιών σε μια τρίτη χώρα,
να αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολάβησης και
διευκόλυνσης μέσω του Αντιπροέδρου της
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σε
στενή συνεργασία με τους κατόχους των
σχετικών χαρτοφυλακίων στο Σώμα των
Επιτρόπων.



RR\811020EL.doc 83/156 PE430.654v02-00

EL

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο εξασφαλίζοντας την
εύρυθμη και συνεχή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου, και
θεσπίζοντας έκτακτα μέτρα όταν η αγορά
δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στον
απαιτούμενο εφοδιασμό με αέριο,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού, ή σε περίπτωση σοβαρής
απειλής για τον εφοδιασμό με αέριο, σε
πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών
μελών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο
που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας, την
κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης,
την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης,
και τη συνεχή παρακολούθηση της
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό
επίπεδο. Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται
αμοιβαία για την αποτροπή των

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει Αρμόδια
Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή των
μέτρων ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο
που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη
διετή αξιολόγηση επικινδυνότητας,
συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών
κινδύνων, την κατάρτιση σχεδίων
προληπτικής δράσης, την κατάρτιση
σχεδίου έκτακτης ανάγκης, και τη συνεχή
παρακολούθηση της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό επίπεδο. Οι
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διαταραχών του εφοδιασμού και τον
περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση
αυτές συμβούν.

αρμόδιες αρχές συνεργάζονται αμοιβαία
για την αποτροπή των διαταραχών του
εφοδιασμού και τον περιορισμό των
ζημιών σε περίπτωση αυτές συμβούν.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή υλοποιεί τα μέτρα που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν διετή
αξιολόγηση επικινδυνότητας, συνεχή
παρακολούθηση της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο, και κατάρτιση
σχεδίων προληπτικής δράσης και
έκτακτης ανάγκης σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Μακροπρόθεσμα μέτρα ασφάλειας του

εφοδιασμού
1. Με βάση τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 194 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενισχύουν
την εποπτεία που ασκούν όσον αφορά την
ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό
αέριο από τρίτες χώρες και προτείνουν
συγκεκριμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης
σε περίπτωση διαταραχής του
εφοδιασμού. Η Επιτροπή συντονίζει τα
συστήματα επίλυσης διαφορών με τρίτες
χώρες και εντείνει τον ενεργειακό
διάλογο, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο
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του Χάρτη Ενέργειας και της
Ενεργειακής Κοινότητας.
2. Η Επιτροπή προετοιμάζει τη βάση για
έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης
στον τομέα του αερίου, ο οποίος θα
καθιερωθεί με διμερείς συμφωνίες μεταξύ
της ΕΕ και τρίτων χωρών. Ο μηχανισμός
αυτός προβλέπει την έγκαιρη αξιολόγηση
των δυνητικών κινδύνων σε σχέση με την
προσφορά και τη ζήτηση φυσικού αερίου,
καθώς επίσης την πρόληψη και την
έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης ή απειλών εμφάνισης
τέτοιων καταστάσεων.
3. Το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με τα
προτεινόμενα ρυθμιστικά μέτρα που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν για να
διαφοροποιηθούν, σε κοινοτικό επίπεδο,
οι γεωγραφικές πηγές αερίου και οι
διαδρομές εφοδιασμού προς την ΕΕ. Η
έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση του
ρόλου των εγκαταστάσεων ΥΦΑ που θα
μπορούσαν να συμβάλουν στη
διαφοροποίηση του ενεργειακού
εφοδιασμού. Πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει επισκόπηση των
αποθηκευτικών δυνατοτήτων των
κρατών μελών σε φυσικό αέριο.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 -επικεφαλίδα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάρτιση σχεδίου προληπτικής δράσης
και σχεδίου έκτακτης ανάγκης

Κατάρτιση σχεδίου προληπτικής δράσης
και σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε εθνικό,
κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες και
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο,
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές
προμήθειες, την διασυνοριακή
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες και
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο
περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Οι εν
λόγω διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως
ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις
διασυνοριακές προμήθειες, την
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου
καθώς και τα διαπεριφερειακά,
διασυνοριακά συστήματα παροχής αερίου
και τις καθορισμένες εγκαταστάσεις
αποθήκευσης, τις πλατφόρμες και τον
εξοπλισμό.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Έως τις ... * το αργότερο, η Επιτροπή
καταρτίζει κοινοτικό σχέδιο προληπτικής
δράσης και κοινοτικό σχέδιο έκτακτης
ανάγκης, που περιλαμβάνουν τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό
επίπεδο·
______
* 30 Σεπτεμβρίου 2011 ή 18 μήνες από την έναρξη
ισχύος
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας
επαναλαμβάνεται κάθε δύο έτη πριν από
τις 30 Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου έτους.
Η κοινοτική εκτίμηση επικινδυνότητας
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αναθεωρείται σε περίπτωση σημαντικού
και απροσδόκητου κινδύνου.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν η Επιτροπή ενημερώνεται από
την αρμόδια αρχή σχετικά με την κήρυξη
επιπέδου έγκαιρης προειδοποίησης σε
κράτος μέλος για γεωπολιτικούς λόγους, ή
όταν επισημαίνεται απειλή διαταραχής
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του εφοδιασμού με αέριο για
γεωπολιτικούς λόγους, πιθανώς από τον
μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, η
Κοινότητα, εκπροσωπούμενη από τον
Αντιπρόεδρό της/Ύπατο εκπρόσωπο της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες σε
διπλωματικό επίπεδο. Οι ενέργειες που
αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος
εκπρόσωπος δεν πρέπει να πλήττουν τη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις
ημέρες εάν η κήρυξη κατάστασης
έκτακτης ανάγκης πληροί τα κριτήρια της
παραγράφου 2 και εάν δεν επιβαρύνονται
αδικαιολόγητα εξαιτίας της οι επιχειρήσεις
φυσικού αερίου και η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή μπορεί,
ειδικότερα, να ζητήσει από την Αρμόδια
Αρχή να τροποποιήσει τα μέτρα που
επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον
δικαιολογημένη.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην
Επιτροπή τις υπάρχουσες διακυβερνητικές
συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες
χώρες που έχουν επιπτώσεις στην
ανάπτυξη των υποδομών και των
προμηθειών αερίου. Πριν συνάψουν νέες
διακυβερνητικές συμφωνίες, τα κράτη
μέλη ενημερώνουν και συμβουλεύονται
την Επιτροπή για να αξιολογηθεί η
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί
εσωτερικής αγοράς, καθώς και οι εθνικές
και κοινοτικές επιπτώσεις στην
ενεργειακή ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένης και της
προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών
υποδομών και των γεωπολιτικών
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κινδύνων·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή καθιερώνει σύστημα
συνεχούς παρακολούθησης και αναφοράς
σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού
με αέριο, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα:
α) εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων σχετικά 
με την τήρηση των κανόνων που διέπουν 
την εσωτερική αγορά στον τομέα της 
ενέργειας, κυρίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τη 
ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό 
από τις εταιρείες τρίτων χωρών, ιδίως δε 
από τους βασικούς προμηθευτές, καθώς 
και από το σύνολο των θυγατρικών τους· 
(β) εκτίμηση του αντικτύπου των κάθετα 
ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας 
από τρίτες χώρες στην εσωτερική αγορά, 
και εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαιότητας·
(γ) λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
πρόληψη των ανεξέλεγκτων επενδύσεων 
από κρατικές επιχειρήσεις ξένων χωρών 
στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ, και 
ιδιαίτερα στα δίκτυα μεταφοράς αερίου 
και ηλεκτρικού ρεύματος.
(δ) παρακολούθηση των συμβάσεων 
παροχής φυσικού αερίου που 
συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και 
τρίτων χωρών, ως προς τη συμμόρφωσή 
τους προς τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ· Η Επιτροπή επιβάλλει 
την κατάργηση κάθε ρήτρας που 
λειτουργεί ως ρήτρα συγκεκριμένου 
προορισμού, δεδομένου ότι τέτοιες 
ρήτρες απαγορεύονται από τη νομοθεσία 
της ΕΕ.



PE430.654v02-00 94/156 RR\811020EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Διασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Έγγραφα αναφοράς COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ITRE

Γνωμοδοτική επιτροπή
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
11.11.2009

Συντάκτης γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού

Jacek Saryusz-Wolski
21.10.2009

Εξέταση στην επιτροπή 26.1.2010

Ημερομηνία έγκρισης 27.1.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

47
4
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική
ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok,
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Heidi Hautala, Richard Howitt,
Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Ryszard
Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer,
Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-
Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten,
Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda,
Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-
Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran
Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Graham
Watson, Μαριεττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη
Κοππά, Νικόλαος Σαλαβράκος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Кристиан
Вигенин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική
ψηφοφορία

Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Godelieve
Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf
Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl, Γεώργιος Κουμουτσάκος



RR\811020EL.doc 95/156 PE430.654v02-00

EL

29.1.2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της
οδηγίας 2004/67/ΕΚ
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Χουντής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει κανονισμό σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με
φυσικό αέριο. Ο κανονισμός αυτός θα καταργήσει την υφιστάμενη οδηγία 2004/67/ΕΚ, η
οποία κρίνεται ανεπαρκής να διαχειριστεί το θέμα του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης των κρατών μελών από τις εισαγωγές αερίου, των
αυξανόμενων κινδύνων εφοδιασμού λόγω διέλευσης από τρίτες χώρες και των αυξανόμενων
ροών αερίου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή, με την παρούσα πρόταση κανονισμού, θέλει να καθορίσει σαφώς τους ρόλους
που θα έχουν ο κλάδος αερίου, τα κράτη μέλη και τα όργανα της Κοινότητας, όσον αφορά
την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων διαταραχών στον εφοδιασμό
αερίου. Η Επιτροπή επέλεξε το δρόμο του κανονισμού έναντι αυτού της οδηγίας για λόγους
άμεσης και γρήγορης εφαρμοσιμότητάς του από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, καθώς επίσης και λόγω της σαφήνειας και της συνοχής των
κανόνων και των υποχρεώσεων που περιέχει ο κανονισμός σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Η πρόταση κανονισμού για μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ως
κύριο στόχο "την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, με τη δημιουργία κινήτρων
για επενδύσεις στις απαραίτητες διασυνδέσεις ώστε να καλύπτεται ο δείκτης Ν-1, καθώς
επίσης και οι αντίστροφες ροές". Ως δείκτη Ν-1 η Επιτροπή ορίζει την "τεχνική
δυναμικότητα όλης της υπόλοιπης διαθέσιμης υποδομής παροχής αερίου σε περίπτωση
διαταραχής της μεγαλύτερης υποδομής, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
συνολική ζήτηση αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο εξήντα ημερών εξαιρετικά
υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη διάρκεια της ψυχρότερης περιόδου που στατιστικώς
εμφανίζεται κάθε είκοσι έτη".



PE430.654v02-00 96/156 RR\811020EL.doc

EL

Ο προτεινόμενος κανονισμός δίνει έμφαση α) στη δυνατότητα που οφείλουν να έχουν οι
επιχειρήσεις αερίου να προμηθεύουν τους πελάτες τους σε ολόκληρη την Κοινότητα για όσο
το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα και χωρίς περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο, β) στη
δυνατότητα προσφυγής σε μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά, τα οποία αποφασίζονται
από την αρμόδια αρχή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όταν εξαντλούνται όλα τα
βασισμένα στην αγορά μέτρα, και γ) στον ενισχυμένο ρόλο που θα έχει η Επιτροπή,
προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί ομαλά.

Η γνωμοδότηση θεωρεί θετική την προσπάθεια που καταβάλλεται από την Επιτροπή για έναν
κανονισμό που θα κατοχυρώνει την ασφάλεια στην παροχή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ειδικά μετά την πρόσφατη ρωσοουκρανική διένεξη, η οποία δημιούργησε σοβαρά
προβλήματα στην επάρκεια του αερίου στα κράτη μέλη. Επίσης θεωρεί ότι βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση ο συντονισμός σε κοινοτικό επίπεδο των ενεργειών για την ασφάλεια της
παροχής φυσικού αερίου.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι η Αρμόδια Αρχή οφείλει να έχει αυξημένες ευθύνες για την
ασφάλεια της παροχής του φυσικού αερίου, ενώ εκφράζει τη διαφωνία του ως προς το
σημαντικό ρόλο που θα παίζουν οι ιδιωτικές εταιρείες εφοδιασμού φυσικού αερίου σε
περιόδους κρίσης, ειδικά όσον αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική.

Εκφράζεται επομένως η ανησυχία για το κατά πόσο ο προτεινόμενος κανονισμός λαμβάνει τα
αναγκαία εκείνα μέτρα που θα διασφαλίζουν την αποτροπή κερδοσκοπικών τιμολογιακών
πολιτικών από τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής φυσικού αερίου σε περιόδους κρίσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για να εξασφαλισθεί
μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα της
αγοράς αερίου της ΕΕ, έχει ζωτική
σημασία τα μέτρα που λαμβάνονται για
την κατοχύρωση της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο να μην οδηγούν σε
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού ή της αποτελεσματικής
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την
άσκηση της αλληλεγγύης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
επίπεδο.

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης της Ένωσης, και ειδικότερα για να
υποστηρίζονται τα κράτη μέλη που είναι
εκτεθειμένα σε λιγότερο ευνοϊκές
γεωγραφικές ή γεωλογικές συνθήκες, τα
κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν
συγκεκριμένα μέτρα για την άσκηση της
αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στη
Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και η ΕΕ λειτουργεί πλέον σε μια
νέα νομική βάση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπομνησθεί ότι το άρθρο 176 Α της
Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει: "η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα
αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της
Ένωσης".
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Τα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στο
έργο του αγωγού φυσικού αερίου
Nabucco.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο εξασφαλίζοντας την
εύρυθμη και συνεχή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου, και έκτακτα
μέτρα που θα εφαρμόζονται όταν η αγορά
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον
απαιτούμενο εφοδιασμό με αέριο,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Ένωσης όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού, σε πνεύμα αλληλεγγύης
μεταξύ των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Την 1η Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και η ΕΕ λειτουργεί πλέον σε μια
νέα νομική βάση. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υπομνησθεί ότι το άρθρο 176 Α της
Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει: "η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα
αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο να διασφαλίζει να διασφαλίζει τον
ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης".
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου,
και, εάν αποφασίσει σχετικά το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και
τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες και τα νοσοκομεία
που είναι ήδη συνδεδεμένοι με δίκτυο
διανομής αερίου, και, εάν αποφασίσει
σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
μετά από αξιολόγηση του κινδύνου και
των επιπτώσεων που διενεργεί το κράτος
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8,
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική
σκοπιμότητα και μια ανάλυση κόστους-
ωφελείας, μπορούν επίσης να
συμπεριλαμβάνονται οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα
νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

Αιτιολόγηση

Οι οικιακοί καταναλωτές, ως προστατευμένοι πελάτες, πρέπει να συνεχίσουν να εφοδιάζονται
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης εφοδιασμού. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να συμπεριλάβει
στους προστατευμένους πελάτες και άλλες κατηγορίες, εκτός των οικιακών καταναλωτών, η
απόφαση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να βασιστεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των
επιπτώσεων, εκτιμώντας επίσης το κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν για την αγορά,
δεδομένου ότι ένας τόσο ευρύς ορισμός ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικές επενδυτικές
ανάγκες και έξοδα που θα επιβαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό

1. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς
αρμοδιοτήτων τους. Απαιτείται υψηλός
βαθμός συνεργασίας μεταξύ τους, ενώ
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συνεργασίας μεταξύ τους. ζωτική σημασία έχει η διαφάνεια και η
αποτελεσματική ανταλλαγή
πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Καθώς το ζήτημα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι ένα πολιτικοποιημένο θέμα, χρειάζεται
μια ενιαία προσέγγιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των οικιακών πελατών και
των βιομηχανικών πελατών και τη
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα
εξής:

1. Έως …*, η Αρμόδια Αρχή, με βάση
αξιολόγηση του κινδύνου και των
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με
το άρθρο 8, μετά από διαβούλευση με τις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των οικιακών πελατών και
των βιομηχανικών πελατών και τη
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα
εξής:
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του κινδύνου και των επιπτώσεων πρέπει να διενεργείται από κάθε κράτος μέλος,
κατά την προετοιμασία της προληπτικής δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης με βάση
μια κοινή μεθοδολογία της ΕΕ, που θα επιτρέπει στο κράτος μέλος να λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, όπου ενδείκνυται.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να
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διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"),
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το
Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G"), τον Οργανισμό Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"),
και την Ομάδα συντονισμού για το
φυσικό αέριο, μπορεί επίσης να συστήσει
την κατάρτιση κοινού σχεδίου σε
περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια
όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν
επισημανθεί στην αξιολόγηση
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων
κρατών μελών, ή ότι δεν συμμορφώνεται
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
ή άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,
απαιτεί την αναθεώρηση του σχεδίου.

6. Μέσα σε έξι μήνες μετά από την
κοινοποίηση των σχεδίων από τις αρμόδιες
αρχές, η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια
όλων των κρατών μελών και όλα τα κοινά
περιφερειακά σχέδια. Η Επιτροπή
συμβουλεύεται τον ENTSO-G, το ACER,
την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό
αέριο και άλλους ενδιαφερόμενους για τα
εν λόγω σχέδια. Όταν η Επιτροπή θεωρεί
ότι ένα σχέδιο δεν είναι αποτελεσματικό
για τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν
επισημανθεί στην αξιολόγηση
επικινδυνότητας ή δεν είναι συνεπές με τα
σενάρια κινδύνου ή τα σχέδια άλλων
κρατών μελών ή άλλα περιφερειακά
σχέδια, ή ότι δεν συμμορφώνεται με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή
άλλες διατάξεις του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί την
αναθεώρηση του σχεδίου.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το σχέδιο προληπτικής δράσης
λαμβάνει υπόψη τη σχέση κόστους-
αποτελεσματικότητας, την οικονομική
αποδοτικότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό,
τις επιπτώσεις στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Η έννοια της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ορίζει σαφέστερα ότι το σχέδιο προληπτικής
δράσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίτευξη του στόχου με το χαμηλότερο δυνατό
κόστος.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως …*, η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει
ότι, σε περίπτωση διαταραχής των ροών
στο μεγαλύτερο σημείο εισόδου του
μεταφερόμενου αερίου, η διαθέσιμη
υποδομή (N-1) έχει την ικανότητα να
παρέχει την απαραίτητη ποσότητα αερίου
για να ικανοποιήσει τη ζήτηση φυσικού
αερίου των προστατευμένων πελατών
στην περιοχή υπολογισμού για μία ημέρα
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου κατά τη
διάρκεια των ψυχρότερων περιόδων,
στατιστικώς επερχομένων κάθε είκοσι έτη.

* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 6 έτη μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Η προθεσμία 3 ετών που προτείνεται στο σχέδιο κανονισμού δεν είναι ρεαλιστική. Οι
σημαντικές επενδύσεις σε νέες υποδομές για την κάλυψη του N-1, οι οποίες θα χρειαστεί ιδίως
να πραγματοποιηθούν στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, απαιτούν
τουλάχιστον 5 έως 6 χρόνια, ανάλογα με την εμβέλειά τους. Το άρθρο 6 παρ. 1 θα προκαλέσει
τεράστιες ανάγκες επενδύσεων σε νέα δυναμικότητα και συνεπώς αύξηση τιμών για τους
τελικούς καταναλωτές, αν δεν περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο. Για να συμπλέει με τον
κανόνα για τον εφοδιασμό, όπως αυτός εκτίθεται στο άρθρο 7, ο κανόνας N-1 πρέπει να
αντανακλά τη ζήτηση αερίου των προστατευμένων πελατών και μόνο αυτών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Εάν είναι απαραίτητο βάσει της
εκτίμησης των κινδύνων και των
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την
τεχνική σκοπιμότητα και μια ανάλυση
κόστους-ωφελείας, οι φορείς
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς
αερίου πρέπει, έως ….*, να εξασφαλίσουν
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη
μεταφορά αερίου στις διασυνδέσεις αυτές
όπου η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης
ροής θα ενισχύσει την ασφάλεια
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους
μέλους, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Η αξιολόγηση μπορεί να
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις.
Κατά την εν λόγω περίοδο τριών ετών, ο
φορέας εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς αερίου, με βάση την
αξιολόγηση των κινδύνων και των
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με
το άρθρο 8, λαμβάνοντας υπόψη την
τεχνική σκοπιμότητα και μια ανάλυση
κόστους-ωφελείας, προσαρμόζει τη
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς στο
σύνολό του, ώστε να είναι δυνατές οι
αμφίδρομες ροές αερίου.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: τρία έτη μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού,
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Αιτιολόγηση

Η επιβολή μόνιμης φυσικής ικανότητας αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου σε όλες τις
διασυνδέσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται αν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κατά πόσον
είναι τεχνικά και/ή οικονομικά εφικτή ή ενδεδειγμένη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μια εκ
των προτέρων αξιολόγηση των κινδύνων και των επιπτώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου
να αποφεύγονται περιττά έξοδα που θα βαρύνουν τους τελικούς καταναλωτές.

Το διετές χρονοδιάγραμμα για να καταστεί δυνατή η μόνιμη φυσική ικανότητα αμφίδρομης
μεταφοράς αερίου μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται ήσσονες
τροποποιήσεις στην υποδομή. Για μεγαλύτερες τροποποιήσεις, για παράδειγμα για την
εγκατάσταση μιας νέας μονάδας συμπίεσης, θα απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των επιχειρήσεων εφοδιασμού η τήρηση των
κανόνων για τον εφοδιασμό. Ο κανόνας για τον εφοδιασμό προκαλεί έξοδα που θα βαρύνουν
τους προστατευμένους καταναλωτές. Η περίοδος που θα καλύπτεται από τον κανόνα για τον
εφοδιασμό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το απολύτως αναγκαίο, ώστε να αποφευχθούν
δυσανάλογα έξοδα και να μην παρεμποδιστεί η ανταγωνιστικότητα του αερίου, το οποίο είναι
καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 40 χρόνια μετά την κατασκευή της μεγάλης
υποδομής για τη μεταφορά φυσικού ερίου στην Ευρώπη, η μόνη σημαντική διακοπή του
εφοδιασμού διάρκεσε 13 ημέρες. Η περίοδος των 30 ημερών στον κανόνα για τον εφοδιασμό
θα ήταν επομένως υπερεπαρκής για την κάλυψη όλων των ενδεχομένων και θα μείωνε
σημαντικά το κόστος. Η περίοδος των 30 ημερών φαίνεται επίσης αρκετά μεγάλη ώστε να
καθιστά δυνατή την αποκατάσταση του εφοδιασμού με αέριο ή την εφαρμογή πρόσθετων
μέτρων, όπως του εφοδιασμού μέσω αντίστροφων ροών.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των επιχειρήσεων εφοδιασμού η τήρηση των
κανόνων για τον εφοδιασμό. Ο κανόνας για τον εφοδιασμό προκαλεί έξοδα που θα βαρύνουν
τους προστατευμένους καταναλωτές. Η περίοδος που θα καλύπτεται από τον κανόνα για τον
εφοδιασμό δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το απολύτως αναγκαίο, ώστε να αποφευχθούν
δυσανάλογα έξοδα και να μην παρεμποδιστεί η ανταγωνιστικότητα του αερίου, το οποίο είναι
καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. 40 χρόνια μετά την κατασκευή της μεγάλης
υποδομής για τη μεταφορά φυσικού ερίου στην Ευρώπη, η μόνη σημαντική διακοπή του
εφοδιασμού διάρκεσε 13 ημέρες. Η περίοδος των 30 ημερών στον κανόνα για τον εφοδιασμό
θα ήταν επομένως υπερεπαρκής για την κάλυψη όλων των ενδεχομένων και θα μείωνε
σημαντικά το κόστος. Η περίοδος των 30 ημερών φαίνεται επίσης αρκετά μεγάλη ώστε να
καθιστά δυνατή την αποκατάσταση του εφοδιασμού με αέριο ή την εφαρμογή πρόσθετων
μέτρων, όπως του εφοδιασμού μέσω αντίστροφων ροών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων εφοδιασμού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό καθήκον
των επιχειρήσεων εφοδιασμού. Μία περίοδος τριάντα ημερών θα μείωνε το κόστος για τον
καταναλωτή, βλέπε άρθρο 7, παράγραφος 1.

Η αγορά πρέπει να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο, και οι βασιζόμενοι στην αγορά
μηχανισμοί πρέπει να αναπτύσσουν τα φυσικά και συμβατικά εργαλεία για τη διατήρηση των
προμηθειών στους προστατευμένους πελάτες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι του σχεδίου κανονισμού μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν ο ρόλος και οι
αρμοδιότητες του κάθε παράγοντα έχουν καθορισθεί επακριβώς με βάση πρότυπα που ισχύουν
για όλους τους παράγοντες της αγοράς σε ισότιμη βάση, περιλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων στην αγορά και των μικρών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως …* κάθε Αρμόδια Αρχή προβαίνει
σε εκτίμηση των κινδύνων και των
επιπτώσεων η οποία θα αποτελέσει τη
βάση για:
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εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος
της ως εξής:
α) χρησιμοποιώντας τους κανόνες των
άρθρων 6 και 7·

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

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

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

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

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

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

Η εκτίμηση των κινδύνων και των
επιπτώσεων βασίζεται στους κανόνες των
άρθρων 6 και 7 και περιλαμβάνει την
εξέταση διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά
υψηλής διαταραχής της προσφοράς και/ή
της ζήτησης, όπως η αστοχία κύριων
υποδομών μεταφοράς, εγκαταστάσεων
αποθήκευσης, τερματικών σταθμών ΥΦΑ,
και διαταραχής του εφοδιασμού από
παραγωγούς τρίτων χωρών. Λαμβάνονται
υπόψη η αλληλεπίδραση και ο
συσχετισμός κινδύνων με άλλα κράτη
μέλη.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 πρέπει να είναι
ίδια όπως στο άρθρο 4 παρ. 1. Η πρόταση κανονισμού θέτει αυστηρές διαρθρωτικές απαιτήσεις
για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. τον κανόνα N-1 για το πρότυπο υποδομών ή τις δεσμευτικές
διατάξεις σχετικά με τις αντίστροφες ροές. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν προσεκτικά τα
προτεινόμενα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μείνει αχρησιμοποίητη η νέα
δυναμικότητα, κάτι που θα προκαλούσε μη ανακτήσιμο κόστος, θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών
για τους τελικούς καταναλωτές και θα παρεμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου του
φυσικού αερίου στο σύνολό του. Χρειάζεται επομένως να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση
κινδύνων και επιπτώσεων από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινής μεθοδολογίας, και ταυτόχρονα
κάθε κράτος μέλος να μπορεί να λάβει υπόψη, όποτε απαιτείται, ειδικές εθνικές συνθήκες και
ιδιομορφίες. Τα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης και
έκτακτης ανάγκης. Παρόμοια σχέδια θα μπορούσαν να καταρτισθούν και σε περιφερειακό
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επίπεδο.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση των κινδύνων και των
επιπτώσεων λαμβάνει υπόψη την τεχνική
σκοπιμότητα και μια ανάλυση κόστους-
ωφελείας. Αυτό θα πρέπει, ιδίως, να
ισχύει πριν από οιαδήποτε πιθανή
διεύρυνση σε εθνικό επίπεδο του
καταλόγου των προστατευμένων
καταναλωτών πέραν των οικιακών
πελατών.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 πρέπει να είναι
ίδια όπως στο άρθρο 4 παρ. 1. Η πρόταση κανονισμού θέτει αυστηρές διαρθρωτικές απαιτήσεις
για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. τον κανόνα N-1 για το πρότυπο υποδομών ή τις δεσμευτικές
διατάξεις σχετικά με τις αντίστροφες ροές. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν προσεκτικά τα
προτεινόμενα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μείνει αχρησιμοποίητη η νέα
δυναμικότητα, κάτι που θα προκαλούσε μη ανακτήσιμο κόστος, θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών
για τους τελικούς καταναλωτές και θα παρεμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου του
φυσικού αερίου στο σύνολό του. Χρειάζεται επομένως να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση
κινδύνων και επιπτώσεων από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινής μεθοδολογίας, και ταυτόχρονα
κάθε κράτος μέλος να μπορεί να λάβει υπόψη, όποτε απαιτείται, ειδικές εθνικές συνθήκες και
ιδιομορφίες. Τα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης και
έκτακτης ανάγκης. Παρόμοια σχέδια θα μπορούσαν να καταρτισθούν και σε περιφερειακό
επίπεδο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μετά από σύσταση της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3, ή
σε περίπτωση που έχει καταρτισθεί κοινό
περιφερειακό σχέδιο με βάση το άρθρο 4,
παράγραφος 4, οι υποχρεώσεις που
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ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να
πληρούνται σε περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για την εκτίμηση κινδύνων και επιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 1 πρέπει να είναι
ίδια όπως στο άρθρο 4 παρ. 1. Η πρόταση κανονισμού θέτει αυστηρές διαρθρωτικές απαιτήσεις
για τα κράτη μέλη, όπως π.χ. τον κανόνα N-1 για το πρότυπο υποδομών ή τις δεσμευτικές
διατάξεις σχετικά με τις αντίστροφες ροές. Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν προσεκτικά τα
προτεινόμενα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μείνει αχρησιμοποίητη η νέα
δυναμικότητα, κάτι που θα προκαλούσε μη ανακτήσιμο κόστος, θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών
για τους τελικούς καταναλωτές και θα παρεμπόδιζε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου του
φυσικού αερίου στο σύνολό του. Χρειάζεται επομένως να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση
κινδύνων και επιπτώσεων από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινής μεθοδολογίας, και ταυτόχρονα
κάθε κράτος μέλος να μπορεί να λάβει υπόψη, όποτε απαιτείται, ειδικές εθνικές συνθήκες και
ιδιομορφίες. Τα αποτελέσματα θα αντικατοπτρίζονται στα σχέδια προληπτικής δράσης και
έκτακτης ανάγκης. Παρόμοια σχέδια θα μπορούσαν να καταρτισθούν και σε περιφερειακό
επίπεδο.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως …*, κάθε κοινό περιφερειακό
σχέδιο βάσει του άρθρου 4, παράγραφος
4, περιλαμβάνει διεξοδική εκτίμηση των
κινδύνων της ασφάλειας εφοδιασμού με
αέριο στην περιοχή του, λαμβάνοντας
υπόψη τις εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν
γίνει στο παρελθόν από τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: εννέα μήνες μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Έως …*, η Επιτροπή διεξάγει
διεξοδική εκτίμηση των κινδύνων της
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ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη
τις εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν γίνει
στο παρελθόν από τα κράτη μέλη και τα
ενδεχόμενα κοινά περιφερειακά σχέδια.
* ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία: 12 μήνες μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κρίσης,
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·

(7) Προσδιορίζει, βάσει μιας διαφανούς
ανάλυσης κόστους-οφέλους, τη συμβολή
και τη σχετική αξία των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ, με βάση μια ανάλυση
κόστους-ωφελείας, αξιολογεί το βαθμό
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κρίσης και,
μόνον ως έσχατη λύση προκειμένου να
διαφυλάξει τη συνέχεια του εφοδιασμού
με αέριο, αξιολογεί τα αποτελέσματά τους
και καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής
τους·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης
(έγκαιρη προειδοποίηση): από
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες
πληροφορίες εικάζεται ότι ενδέχεται να
υπάρξει βραχυπρόθεσμα επιδείνωση των
όρων εφοδιασμού. Αναμένεται ότι η
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γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους
εφοδιασμού·

αγορά θα επιλύσει το πρόβλημα χωρίς
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής·

Αιτιολόγηση

Κάθε επίπεδο κρίσης πρέπει να εξηγηθεί λεπτομερώς και να διακριθεί με σαφήνεια από τα
άλλα, ώστε να αποφευχθεί κάθε σύγχυση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η διάκριση τριών
επιπέδων που ορίζεται στην οδηγία 2004/67/ΕΚ για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του
εφοδιασμού (I: εταιρείες· II: κράτη μέλη· III: Επιτροπή) δεν αντικατοπτρίζεται πια με σαφήνεια
στο σχέδιο κανονισμού. Η αρχή αυτή πρέπει να επαναφερθεί στο σχέδιο κανονισμού. Στα δύο
πρώτα στάδια κρίσης η αγορά αναμένεται να επιλύσει πλήρως το πρόβλημα, αλλά στη διάρκεια
μιας πραγματικής κρίσης/ έκτακτης ανάγκης, όταν οι μηχανισμοί της αγοράς δεν αρκούν από
μόνοι τους για την αντιμετώπιση της κρίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να δραστηριοποιηθούν.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις
ημέρες εάν η κήρυξη κατάστασης
έκτακτης ανάγκης πληροί τα κριτήρια της
παραγράφου 2 στοιχείο 3) και εάν δεν
επιβαρύνονται αδικαιολόγητα εξαιτίας της
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και η
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η
Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να ζητήσει
από την Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τα
μέτρα που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον
δικαιολογημένη.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μειωθεί η προθεσμία δεδομένου ότι οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης
είναι συνήθως ορατές ήδη μετά από πολύ λίγες ημέρες και μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονομία.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
επικαιροποιείται κάθε δύο έτη.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια μείωση κατά 10% των ημερήσιων εισαγωγών αερίου
αντιστοιχεί ήδη στο μέγεθος της ημερήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου ενός μικρότερου
κράτους μέλους· ως εκ τούτου η τήρηση του ορίου του 10% είναι σημαντική.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την εφαρμογή των σχεδίων· (ζ) τα σχέδια προληπτικής δράσης και τα
σχέδια έκτακτης ανάγκης και την
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται
σε αυτά·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι Αρμόδιες Αρχές και η Επιτροπή
δημιουργούν μια δομή για να
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η
προστασία των εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ανάλυση
SWOT σχετικά με την ευθύνη για την
εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης του
εφοδιασμού με αέριο που προβλέπονται
στον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή
εξετάζει κατά πόσον η ευθύνη θα πρέπει
να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ομάδα
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ERGEG)
και όχι στις Αρμόδιες Αρχές των κρατών
μελών.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Έργο του αγωγού φυσικού αερίου

Nabucco
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δίδουν ιδιαίτερη προτεραιότητα
στο έργο του αγωγού φυσικού αερίου
Nabucco όσον αφορά το πολιτικό του
προφίλ και τη χρηματοδότησή του.

Αιτιολόγηση

Σε έναν κανονισμό που αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, η
διαφοροποίηση του εφοδιασμού πρέπει να έχει καίριο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγωγός
φυσικού αερίου Nabucco θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με τις
σημερινές πηγές φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της
οδηγίας 2004/67/ΕΚ
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogusław Sonik

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μεταξύ όλων των ορυκτών καυσίμων το αέριο είναι εκείνο που εκπέμπει το χαμηλότερο
ποσοστό CO2 και, κατά συνέπεια, διαδραματίζει βασικό ρόλο στη μετάβαση της Ευρώπης
προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σήμερα, το ένα τέταρτο της
κύριας ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης είναι το αέριο και σχεδόν το 60% αυτού του
αερίου εισάγεται1. Αν και, το 2020, οι στόχοι της ΕΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα συμβάλει σε
σταθεροποίηση της αύξησης της ζήτησης αερίου, η πτωτική τάση της εγχώριας παραγωγής
θα οδηγήσει σε μία κατάσταση όπου η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές αερίου θα είναι είτε η
ίδια είτε θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Η κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
τον Ιανουάριο του 2009, όπου το 30% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αερίου διεκόπη για δύο
εβδομάδες, κατέστησε σαφές ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυξανόμενης εξάρτησης των
εισαγωγών και κλιμακούμενου κινδύνου διαμεταφοράς και εφοδιασμού, η ισχύουσα οδηγία
για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο2 δεν επαρκεί πλέον και χρειάζεται να
αναθεωρηθεί. Επιπλέον, πρέπει να τονισθεί ότι η διακοπή του εφοδιασμού τον Ιανουάριο του
2009 για μερικά από τα κράτη μέλη σταμάτησε κατά 100% τις εισαγωγές τους αερίου από τη
Ρωσία και υπάρχει ακόμα ένα κράτος μέλος στο οποίο η κατάσταση δεν έχει ακόμα
εξομαλυνθεί μετά την διακοπή του εφοδιασμού του με αέριο.

Όλη αυτή κατάσταση αποκαλύπτει στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι η διαδικασία οικοδόμησης

                                               
1 Μέσος όρος της ΕΕ-27, στοιχεία του 2007.
2 Οδηγία του Συμβουλίου 2004/67/ΕΚ της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο· ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σελ. 92.
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μίας πλήρους ελευθερωμένης εσωτερικής ενεργειακής αγοράς δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι
υπάρχει πιεστική ανάγκη για τη θέσπιση μέτρων που θα αυξήσουν την ασφάλεια του
εφοδιασμού με αέριο εντός της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα, ο συντάκτης είναι της άποψης ότι η ασφάλεια του
εφοδιασμού πρέπει να είναι συμβατή με την περιβαλλοντική προστασία προκειμένου ο
εφοδιασμός της Ευρώπης με ενέργεια να γίνει σε βιώσιμη βάση:

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προτεινόμενων
μέτρων σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και την προσφορά. Ακόμα και σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα με τον ελάχιστο
δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η στροφή από το αέριο σε καύσιμα όπως π.χ. ο άνθρακας
και το πετρέλαιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.

 Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση έχουν πρωταρχικό ρόλο στην
πρόληψη και την αποκλιμάκωση των κρίσεων και, ως εκ τούτου, τέτοια μέτρα θα
πρέπει να προβάλλονται ακόμα περισσότερα. Εν προκειμένω, ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το καλούμενο πακέτο
ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων1 και την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σήμανση των ελαστικών
επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις
παραμέτρους2.

 Ο ρόλος βιώσιμων εγχώριων ενεργειακών πηγών θα πρέπει να τονισθεί καλύτερα. Η
ενσωμάτωση αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις υποδομές δικτύου
φυσικού αερίου θα πρέπει να διευκολυνθεί.

 Η χάραξη νέας ενεργειακής υποδομής θα πρέπει να γίνει μετά από κατάλληλη
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν απαιτείται με ειδική νομοθεσία,
ειδικότερα βάσει της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της οδηγίας του Συμβουλίου
85/337/ΕΟΚ, και με τον δέοντα σεβασμό στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στις
προστατευόμενες φυσικές περιοχές στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας (8) Η αστοχία της μεγαλύτερης ενιαίας
                                               
1 2008/0223 (COD)
2 2008/0221 (COD)
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υποδομής αερίου ή πηγής εφοδιασμού με
αέριο, η λεγόμενη αρχή N-1, είναι ένα
ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της αστοχίας
της εν λόγω υποδομής ή πηγής
εφοδιασμού ως σημείου αναφοράς για το
ποια κράτη μέλη μπορούν να είναι σε θέση
να αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο.

υποδομής αερίου, η λεγόμενη αρχή N-1,
είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο. Η χρήση της
αστοχίας της εν λόγω υποδομής ως
σημείου αναφοράς για το ποια κράτη μέλη
μπορούν να είναι σε θέση να
αντισταθμίσουν την έλλειψη είναι μια
έγκυρη αφετηρία για την κατοχύρωση της
ασφάλειας του εφοδιασμού τους με αέριο.

Αιτιολόγηση

Οι εμπειρίες της κρίσεως του αερίου στην αρχή του 2009 έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις είναι σε
θέση, να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες προμήθειες σε περίπτωση που μία πηγή ανεφοδιασμού
σε φυσικό αέριο εμφανίζει προβλήματα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για
την αντιμετώπιση των διαταραχών του
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα
δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας,
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή
του εφοδιασμού.

(9) Η επαρκής υποδομή αερίου σε ένα
κράτος μέλος και σε ολόκληρη την
Κοινότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για
την αντιμετώπιση των διαταραχών του
εφοδιασμού. Η ύπαρξη κοινών ελάχιστων
κριτηρίων για την ασφάλεια εφοδιασμού
με αέριο αναμένεται ότι θα εξασφαλίσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και θα
δημιουργήσει σημαντικά κίνητρα για την
κατασκευή της απαραίτητης υποδομής και
τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας σε
περίπτωση κρίσης. Τα μέτρα που αφορούν
την πλευρά της ζήτησης, όπως η εναλλαγή
καυσίμων, μπορούν να διαδραματίσουν
πολύτιμο ρόλο όσον αφορά την
κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας,
εφόσον μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα
και να μειώσουν αισθητά τη ζήτηση στο
πλαίσιο της αντίδρασης σε μια διαταραχή
του εφοδιασμού. Θα πρέπει, ωστόσο, να
σημειωθεί ότι η εναλλαγή με ορυκτά
καύσιμα θα έχει ως αποτέλεσμα
υψηλότερες εκπομπές αερίων
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θερμοκηπίου. Η αποδοτική χρήση της
ενέργειας ως μέτρο από την πλευρά της
ζήτησης θα πρέπει να προωθηθεί
περαιτέρω. Ο περιβαλλοντικός
αντίκτυπος των προτεινόμενων μέτρων
για τη ζήτηση και την προσφορά θα
πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη και
προτίμηση να δοθεί σε μέτρα με τον
ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Οιαδήποτε επένδυση στις υποδομές θα
πρέπει να γίνει με τον δέοντα σεβασμό
στο περιβάλλον και το οικείο κοινοτικό
κεκτημένο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου. Οι εν
λόγω επενδύσεις αναμένεται ότι θα
ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
φυσικού αερίου. Στις περιπτώσεις όπου μια
επένδυση υποδομής είναι διασυνοριακής
φύσης, πρέπει να συμμετέχει ενεργά ο
Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"),
προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

(10) Πρέπει να προωθηθούν ενεργά οι
επενδύσεις σε νέες υποδομές αερίου και να
πραγματοποιηθούν μόνο μετά από
κατάλληλη αξιολόγηση περιβαλλοντικού
αντικτύπου. Τέτοιες νέες υποδομές
αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο,
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Οι
επενδύσεις θα πρέπει καταρχήν να
πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις και
θα πρέπει να βασίζονται σε οικονομικά
κίνητρα. Η ενσωμάτωση του αερίου από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις
υποδομές του δικτύου φυσικού αερίου θα
πρέπει να διευκολυνθεί. Στις περιπτώσεις
όπου μια επένδυση υποδομής είναι
διασυνοριακής φύσης, πρέπει να
συμμετέχει ενεργά ο Οργανισμός
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../… του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ("ACER") και το ευρωπαϊκό
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων
μεταφοράς φυσικού αερίου ("ENTSO-G"),
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προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα
υπόψη οι διασυνοριακές επιπτώσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την
υποστήριξη των κρατών μελών στη
χρηματοδότηση των απαραίτητων
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή και
υποδομή, ιδίως δάνεια και εγγυήσεις από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή
χρηματοδότηση από περιφερειακά ή
διαρθρωτικά ταμεία ή ταμεία συνοχής. Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς
και τα κοινοτικά εξωτερικά μέσα όπως τα
ENPI, IPA και DCI μπορούν επίσης να
χρηματοδοτήσουν ενέργειες σε τρίτες
χώρες προκειμένου να βελτιωθεί η
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο.

(11) Διάφορες κοινοτικές πηγές
χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για την
υποστήριξη των κρατών μελών στη
χρηματοδότηση των απαραίτητων
επενδύσεων σε εγχώρια παραγωγή,
υποδομή και μέτρα ενεργειακής
αποτελεσματικότητας, ιδίως δάνεια και
εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ή χρηματοδότηση από
περιφερειακά ή διαρθρωτικά ταμεία ή
ταμεία συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων καθώς και τα κοινοτικά
εξωτερικά μέσα όπως τα ENPI, IPA και
DCI μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν
ενέργειες σε τρίτες χώρες προκειμένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο. Η κοινοτική χρηματοδότηση είναι
ειδικότερα σημαντική για να βελτιωθεί η
διασύνδεση των περιφερειών και των
κρατών μελών που θεωρούνται ότι
αποτελούν "ενεργειακές νήσους".

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των
ρόλων και των ευθυνών όλων των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των
αρμόδιων αρχών έχει καίρια σημασία για
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά τις
διαταραχές εφοδιασμού και τις

(15) Συνεπώς, ο ακριβής καθορισμός των
ρόλων και των ευθυνών όλων των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των
αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής έχει
καίρια σημασία για τη διατήρηση της
καλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,
ιδίως κατά τις διαταραχές εφοδιασμού και
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καταστάσεις κρίσης. τις καταστάσεις κρίσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού,
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου από κοινού με τις αρμόδιες αρχές.
Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία
συνεκτικότητα. Το περιεχόμενό τους
πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες
πρακτικές που εμφανίζονται στα
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

(22) Προκειμένου να εξασφαλιστεί το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ετοιμότητας σε
περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού,
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια έκτακτης
ανάγκης από όλες τις επιχειρήσεις φυσικού
αερίου από κοινού με τις αρμόδιες αρχές.
Τα εν λόγω σχέδια πρέπει να
χαρακτηρίζονται από αμοιβαία
συνεκτικότητα σε εθνικό, περιφερειακό
και κοινοτικό επίπεδο. Το περιεχόμενό
τους πρέπει να ακολουθεί τις βέλτιστες
πρακτικές που εμφανίζονται στα
υφιστάμενα σχέδια και πρέπει να καθορίζει
σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλες
τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού
αερίου και τις αρμόδιες αρχές. Όπου είναι
δυνατόν και απαραίτητο, πρέπει να
καταρτιστούν κοινά σχέδια έκτακτης
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την
άσκηση της αλληλεγγύης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, για παράδειγμα κράτη μέλη
που αποτελούν ενεργειακές νήσους", τα
κράτη μέλη πρέπει να σχεδιάσουν
συγκεκριμένα μέτρα για την άσκηση της
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εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
επίπεδο.

αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο
194 Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, ή η αύξηση
των εξαγωγών αερίου Τα μέτρα
αλληλεγγύης μπορεί να ενδείκνυνται
ιδιαίτερα μεταξύ των κρατών μελών για τα
οποία η Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση
κοινών σχεδίων προληπτικής δράσης ή
σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε
περιφερειακό επίπεδο. Εμπορικές
συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που
βασίζονται στην κατάρτιση κοινών
σχεδίων πρόληψης και σχεδίων έκτακτης
ανάγκης, θα πρέπει να ενισχύονται.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υφίστανται δεσμευτικοί κανόνες σε ότι αφορά πιθανά μέτρα που θα
εκφράζουν μέτρα αλληλεγγύης ή μηχανισμούς αντιστάθμισης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο εξασφαλίζοντας την
εύρυθμη και συνεχή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου, και
θεσπίζοντας την εφαρμογή εκτάκτων
μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί να
ανταποκριθεί πλέον στον απαιτούμενο
εφοδιασμό με αέριο, προβλέποντας σαφή
ορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων και
συντονισμό της απόκρισης στο επίπεδο
των κρατών μελών και της Κοινότητας
όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση
όσο και την αντίδραση σε συγκεκριμένες
διαταραχές του εφοδιασμού ή σοβαρές και
αξιόπιστες απειλές τέτοιων διαταραχών,
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στο πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ των
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι αιτίες για αντίδραση δεν θα προέρχονται μόνο από συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού αλλά και από σοβαρές και αξιόπιστες απειλές του. Το πνεύμα αλληλεγγύης θα
πρέπει να τονισθεί στον κανονισμό, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου του Μαρτίου 2009.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου,
και, εάν αποφασίσει σχετικά το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και
τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου,
και, εάν αποφασίσει σχετικά το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν
επίσης να συμπεριλαμβάνονται άλλοι
πελάτες, όπως οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα
νοσοκομεία και άλλοι θεσμικοί φορείς που
παρέχουν ιατρικές, κοινωνικές και
εκπαιδευτικές δημόσιες υπηρεσίες, υπό
τον όρο ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο
διανομής αερίου·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τον κατάλογο των
προστατευμένων πελατών με βάση την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και να
επεκτείνουν περαιτέρω τον κατάλογο των προστατευμένων πελατών εάν το θεωρούν
απαραίτητο.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της η
Επιτροπή εφαρμόζει τα μέτρα που
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καθορίζονται από τον παρόντα
κανονισμό. Τα εν λόγω μέτρα
περιλαμβάνουν, ιδίως, την ετήσια
εκτίμηση επικινδυνότητας που
αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1α,
και τη συνεχή παρακολούθηση της
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο σε
κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των κρίσεων σχετικά με το αέριο, η πρόληψη και η
προετοιμασία θα πρέπει επίσης να οργανώνονται σε επίπεδο Επιτροπής/Κοινότητας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των οικιακών πελατών και
των βιομηχανικών πελατών και τη
ρυθμιστική αρχή, εφόσον πρόκειται για
άλλη από την αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα
εξής:

1. Έως τις [31 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
από την έναρξη ισχύος] το αργότερο, η
Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβούλευση με
τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις
σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα
συμφέροντα των οικιακών πελατών και
των βιομηχανικών πελατών, των
βιομηχανικών πελατών και άλλων
ενεχόμενων μερών και τη ρυθμιστική
αρχή, εφόσον πρόκειται για άλλη από την
αρμόδια αρχή, καταρτίζει τα εξής,
σύμφωνα με την παράγραφο 2:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των κρίσεων σχετικά με το αέριο, η πρόληψη της
κρίσης και η σχετική προετοιμασία θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.
Θα πρέπει να τονισθεί περαιτέρω η υποχρέωση διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές άλλων
κρατών μελών και με την Επιτροπή.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες και
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο
περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγω
διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως ελάχιστο,
τις διασυνδέσεις, τις διασυνοριακές
προμήθειες, την διασυνοριακή
αποθήκευση και τη φυσική ικανότητα
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου.

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω
σχεδίων, οι Αρμόδιες Αρχές
ανταλλάσσουν πληροφορίες και
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους
και με την Επιτροπή για να βεβαιωθούν ότι
τα σχέδια και τα μέτρα τους παρουσιάζουν
αμοιβαία συνεκτικότητα στο κατάλληλο
περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Οι εν
λόγω διαβουλεύσεις θα καλύπτουν, ως
ελάχιστο, τις διασυνδέσεις, τις
διασυνοριακές προμήθειες, την
διασυνοριακή αποθήκευση και τη φυσική
ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς αερίου
καθώς και περιορισμούς που προκύπτουν
από συμβάσεις όσον αφορά την παροχή
διασυνοριακών προμηθειών. Στο πλαίσιο
της διαβούλευσης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται το απόρρητο οικονομικά
ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των κρίσεων σχετικά με το αέριο, η πρόληψη της
κρίσης και η σχετική προετοιμασία θα πρέπει να οργανώνονται επίσης σε κοινοτικό επίπεδο. Ως
προς το θέμα αυτό, η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με το

3. Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 η Επιτροπή μπορεί να
διατυπώνει συστάσεις όσον αφορά το
περιφερειακό επίπεδο στο οποίο θα
πραγματοποιούνται η ανταλλαγή
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις. Η
Επιτροπή, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο,
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Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς αερίου ("ENTSO-
G") και τον Οργανισμό Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ("ACER"),
μπορεί επίσης να συστήσει την κατάρτιση
κοινού σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο.

μετά από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων
μεταφοράς αερίου ("ENTSO-G") και τον
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών
Αρχών Ενέργειας ("ACER"), μπορεί
επίσης να συστήσει ή να ζητήσει την
κατάρτιση κοινού σχεδίου σε περιφερειακό
επίπεδο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) τα μέτρα για την τήρηση των κανόνων
για την υποδομή και τον εφοδιασμό, όπως
ορίζονται στα άρθρα 6 και 7. Τα μέτρα
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον
προγραμματισμό για την τήρηση του
κανόνα N-1, τις ποσότητες και τις
δυναμικότητες που απαιτούνται για να
προμηθεύουν τους προστατευμένους
πελάτες στις καθορισμένες περιόδους
υψηλής ζήτησης, σύμφωνα με την οδηγία
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων1 και την οδηγία του
Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης
Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών
σχεδίων2, τα μέτρα τα σχετικά με την
πλευρά της ζήτησης και τις υποχρεώσεις
που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις
φυσικού αερίου και άλλους σχετικούς
οργανισμούς·
1. ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ. 30.
2. ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Από τεχνική άποψη είναι αδύνατον να σχεδιασθεί η αναγκαία υποδομή και να
αναπροσαρμοστούν όλα τα συστήματα μεταφοράς σε τρία έτη.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη
μεταφορά αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις
μέσα σε δύο έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος κανονισμού, εκτός από σε
περιπτώσεις όπου, μετά από αίτημα μιας
αρμόδιας αρχής, η Επιτροπή αποφασίζει
ότι η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης
ροής δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια
εφοδιασμού οποιουδήποτε κράτους
μέλους. Η σχετική απόφαση μπορεί να
αναθεωρηθεί εάν αλλάξουν οι περιστάσεις.

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

περιστάσεις. Το επίπεδο της ικανότητας
αμφίδρομης ροής πρέπει να επιτευχθεί με
τρόπο οικονομικά συμφέροντα και να
λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον την
ικανότητα που απαιτείται ώστε να τηρείται
ο κανόνας για τον εφοδιασμό που ορίζεται
στο άρθρο 7. Κατά την εν λόγω περίοδο
τεσσάρων ετών, ο φορέας εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς αερίου πρέπει να
προσαρμόσει τη λειτουργία του
συστήματος μεταφοράς, ώστε να είναι
δυνατές οι αμφίδρομες ροές αερίου. Ο
φορέας εκμετάλλευσης μεταφοράς αερίου
θα αναβαθμίσει την υποδομή για να
εξασφαλίσει ότι οι διαρροές μεθανίου από
αγωγούς και από σταθμούς συμπίεσης θα
ελαχιστοποιηθούν.

Αιτιολόγηση

Από τεχνική άποψη είναι αδύνατον να αναπροσαρμοσθούν όλα τα συστήματα μεταφοράς
προκειμένου να εξασφαλισθούν ροές διπλής κατεύθυνσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
λαμβάνουν υπόψη το κόστος τήρησης του
κανόνα N-1 και το κόστος εξασφάλισης
της μόνιμης φυσικής ικανότητας
αμφίδρομης μεταφοράς αερίου κατά την
έγκριση των τιμολογίων τους σύμφωνα με
το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας
[…/…ΕΚ]. Στην περίπτωση δαπανών που
βαρύνουν περισσότερα από ένα κράτη
μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών
αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την
κατανομή των δαπανών αυτών.
Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… . Η
δυνατότητα συγχρηματοδότησης της
βελτίωσης της διασυνδεσιμότητας από
κοινοτικούς πόρους, ειδικά για
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περιφέρειες οι οποίες θεωρούνται ότι
αποτελούν "ενεργειακές νήσους", θα
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή για πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων σημαίνει για τις αρμόδιες αρχές μία
γραφειοκρατία που δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε καθώς και μία επιπλέον διοικητική
απασχόληση χωρίς να είναι σαφές, εάν οι πληροφορίες στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε
κοινοτικό επίπεδο θα μπορούσαν πραγματικά να βελτιώσουν την κατάσταση..

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Έως τις [30 Μαρτίου 2011· 12 μήνες
μετά την έναρξη ισχύος] η Επιτροπή
εκτιμά πλήρως τους κινδύνους που
επηρεάζουν τον εφοδιασμό της
Κοινότητας με αέριο (κοινοτική
διαδικασία αξιολόγησης) λαμβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη τις εκτιμήσεις
επικινδυνότητας που έγιναν από κάθε
κράτος μέλος και όλες τις οικείες διεθνές
συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Προστιθέμενη αξία της εκτίμησης επικινδυνότητας σε κοινοτικό επίπεδο. Τόσο οι "εθνικές" όσο
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και οι κοινοτικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας αναθεωρούνται όταν επέρχεται σημαντικός ή
απροσδόκητος κίνδυνος.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εκτίμηση επικινδυνότητας
επαναλαμβάνεται ετησίως πριν από τις 30
Σεπτεμβρίου.

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να επαναλαμβάνεται περισσότερο τακτικά προκειμένου να
υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας κρίσης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επίπεδο έκτακτης ανάγκης (έκτακτη
ανάγκη): όταν εκδηλώνεται εξαιρετικά

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

υψηλή ζήτηση ή όταν υπάρχει διαταραχή
του εφοδιασμού μέσω της μεγαλύτερης
υποδομής ή πηγής ή οφειλόμενη σ’ αυτήν
ή είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν θα
μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Το έναυσμα για αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως
την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες όταν κηρύσσει
επίπεδο επιφυλακής ή επίπεδο έκτακτης
ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
που μπορεί να οδηγήσει σε έκκληση για
βοήθεια από την ΕΕ και τα κράτη μέλη
της, η αρμόδια του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους ειδοποιεί χωρίς
καθυστέρηση το κέντρο παρακολούθησης
και πληροφοριών πολιτικής προστασίας
της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Μόνον όταν υφίσταται επίπεδο επιφυλακής ή επίπεδο έκτακτης ανάγκης υφίσταται υποχρέωση
τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ για την αποκατάσταση της ασφάλειας
του εφοδιασμού. Κατά τη διάρκεια του επιπέδου έγκαιρης προειδοποίησης εναπόκειται στις
επιχειρήσεις να αποκαταστήσουν την διατάραξη της παροχής εφοδιασμού.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η Αρμόδια Αρχή κηρύσσει 5. Όταν η Αρμόδια Αρχή κηρύσσει
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κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί
τις προκαθορισμένες ενέργειες όπως
ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη
ανάγκη και ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η Επιτροπή
μπορεί να συγκαλέσει την Ομάδα
συντονισμού για το φυσικό αέριο.

κατάσταση έκτακτης ανάγκης ακολουθεί
τις προκαθορισμένες ενέργειες όπως
ορίζονται στο σχέδιό της για έκτακτη
ανάγκη και ενημερώνει αμέσως την
Επιτροπή ιδίως για τις ενέργειες που
σκοπεύει να πραγματοποιήσει σύμφωνα με
το άρθρο 9 παράγραφος 1. Η Επιτροπή
συγκαλεί την Ομάδα συντονισμού για το
φυσικό αέριο.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταστεί ακριβέστερη η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά
τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή τη λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή επαληθεύει μέσα σε τρεις
ημερολογιακές ημέρες εάν είναι
δικαιολογημένη η κήρυξη κατάστασης
έκτακτης ανάγκης και εάν δεν
επιβαρύνονται αδικαιολόγητα εξαιτίας της
οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου και η
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η
Επιτροπή μπορεί, ειδικότερα, να ζητήσει
από την Αρμόδια Αρχή να τροποποιήσει τα
μέτρα που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου και να άρει
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι
αδικαιολόγητη ή δεν είναι πλέον
δικαιολογημένη.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



RR\811020EL.doc 135/156 PE430.654v02-00

EL

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε μία κοινοτική επαγρύπνηση η
Επιτροπή ζητεί από τις αρμόδιες αρχές
να συντονίσουν τις ενέργειές τους
προκειμένου να αντιμετωπίσουν μία
διαταραχή του εφοδιασμού ή μία
ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Σε μια κοινοτική κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη
διατήρηση της διασυνοριακής πρόσβασης
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και δεν
θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που
περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του
αερίου στις πληττόμενες αγορές. Η
Επιτροπή διευκολύνει την εφαρμογή
αυτών των μέτρων για να διατηρηθεί η
καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
ιδιαίτερα σε διαταραχές του εφοδιασμού
και σε καταστάσεις κρίσεων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συμβατικούς περιορισμούς όσον αφορά
τις επανεξαγωγές.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τον
ακόλουθο ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό
κατάλογο μέτρων:

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη τον
ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο
μέτρων που εκτίθενται στο παρόν
παράρτημα. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει
δεόντως υπόψη τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων
κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
πολιτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
και στρέφει την προτίμησή της, στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, σε εκείνα τα
μέτρα που έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις
στο περιβάλλον.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – τίτλος "Πλευρά της προσφοράς" – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης του
αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στην υποδομή του δικτύου αερίου

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την πιθανή
συμβολή των ακόλουθων μέτρων μόνο σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων
προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης
η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την πιθανή
συμβολή του ακόλουθου μη εξαντλητικού
καταλόγου μέτρων μόνο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
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Αιτιολόγηση

Κατά την ανάπτυξη των σχεδίων προληπτικής δράσης και έκτακτης ανάγκης δεν θα πρέπει να
προβλέπονται υποχρεωτικά μέτρα και κριτήρια.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας
2004/67/ΕΚ
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sandra Kalniete

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν αλλάξει στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης με αέριο,
με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές και αύξηση των κινδύνων που συνδέονται με την
προμήθεια και τη διέλευση από τρίτες χώρες. Η ρωσοουκρανική κρίση αερίου τον Ιανουάριο
του 2009 κατέδειξε ότι απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές ανά την Ευρώπη
και ότι περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού.

Οι σχετικές με την ασφάλεια εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού
επενδύσεων σε επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και άλλες υποδομές, που
εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία 2009/73/ΕΚ
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

Η παρούσα πρόταση επιθυμεί να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκούς υποδομής και
ετοιμότητας για την αποτροπή και την αντιμετώπιση άμεσων διαταραχών του εφοδιασμού με
αέριο. Αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η εσωτερική αγορά αερίου συνεχίζει να λειτουργεί
αποτελεσματικά για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια τέτοιων
περιστατικών και ότι υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί για συντονισμένη απάντηση σε
συγκεκριμένες διαταραχές του εφοδιασμού.

Για να καταστεί δυνατή μια πιο αποτελεσματική απάντηση, η οδηγία 2004/67/ΕΚ, η οποία
εισάγει μια σειρά μέτρων για να επιτευχθεί ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από κανονισμό (ο οποίος είναι από τη φύση του πιο αποτελεσματικός λόγω
της άμεσης εφαρμογής του) που θα περιέχει ακριβέστερους κανόνες για την ασφάλεια
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εφοδιασμού και σχεδιασμό για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Μολονότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση, είναι της άποψης ότι
υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση, κυρίως όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας
των καταναλωτών και την εφαρμογή μηχανισμών βασιζόμενων στην αγορά κατά τη διάρκεια
μιας κρίσης αερίου. Προτείνει, λοιπόν, τροπολογίες, σύμφωνα με τις παρακάτω
κατευθυντήριες γραμμές:

 Υψηλή προτεραιότητα, κατά την άποψη τη συντάκτριας της γνωμοδότησης, έχει η
προσιτή και εύκολη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών στην ενέργεια.
Αυτό πρέπει να διασφαλίζεται ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης, ιδιαιτέρως για τους
προστατευόμενους πελάτες οι οποίοι πρέπει να οριστούν με τρόπο ξεκάθαρο και
ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα. Οι πελάτες πρέπει να λαμβάνουν την
ενδεδειγμένη πληροφόρηση σχετικά με το δικαίωμά τους σε αδιάλειπτο εφοδιασμό
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης·

 Οιαδήποτε διαταραχή εφοδιασμού πρέπει να αντιμετωπίζεται με μια κλιμακούμενη
και συντονισμένη απάντηση στο επίπεδο των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των
κρατών μελών και της Κοινότητας. Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι μεν
καθήκον που επιμερίζεται μεταξύ των φορέων αυτών, αλλά οι ρόλοι και οι ευθύνες
εκάστου φορέα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια·

 Μέτρα που στηρίζονται στην αγορά, ως απάντηση σε διαταραχές του εφοδιασμού, θα
πρέπει να έχουν σαφή προτεραιότητα έναντι μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά,
τα οποία θα πρέπει να επιλέγονται μόνον ως έσχατη λύση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο

(4) Εντούτοις, με τα τρέχοντα μέτρα
σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με
αέριο που έχουν ληφθεί σε κοινοτικό
επίπεδο, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να
έχουν σημαντική διακριτική ευχέρεια ως
προς την επιλογή μέτρων. Όταν απειλείται
η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους
μέλους, υπάρχει ο σαφής κίνδυνος ότι τα
μέτρα που θα θεσπίσει μονομερώς εκείνο



RR\811020EL.doc 141/156 PE430.654v02-00

EL

το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου. Η πρόσφατη
εμπειρία έχει καταδείξει ότι ο κίνδυνος
αυτός είναι πραγματικός. Συνεπώς, για να
είναι δυνατό να λειτουργεί η εσωτερική
αγορά αερίου ακόμη και σε περίπτωση
στενότητας της προσφοράς, είναι αναγκαίο
να προβλεφθεί μια πιο συντονισμένη
απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού, όσον
αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο
και την αντίδραση σε συγκεκριμένες
διαταραχές του εφοδιασμού.

το κράτος μέλος μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου και την
ασφάλεια των προστατευμένων πελατών,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών. Η πρόσφατη εμπειρία έχει
καταδείξει ότι ο κίνδυνος αυτός είναι
πραγματικός. Συνεπώς, για να είναι δυνατό
να λειτουργεί η εσωτερική αγορά αερίου
ακόμη και σε περίπτωση στενότητας της
προσφοράς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί
μια απόκριση στις κρίσεις εφοδιασμού η
οποία θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη
και συντονισμό, όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μια σημαντική διαταραχή του
εφοδιασμού με αέριο στην Κοινότητα
μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη
μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη στην
Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και να
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημίες σε
όλη την κοινοτική οικονομία. Επιπλέον, η
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο
μπορεί να έχει σοβαρό κοινωνικό
αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες
πελατών.

(6) Μια σημαντική διαταραχή του
εφοδιασμού με αέριο στην Κοινότητα
μπορεί να έχει επιπτώσεις στα στρατηγικά
συμφέροντα της ΕΕ και σε όλα τα κράτη
μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη στην
Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και να
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές ζημίες σε
όλη την κοινοτική οικονομία καθώς και
να επηρεάσει έμμεσα τους συναφείς
τομείς. Επιπλέον, η διαταραχή του
εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει
σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις
ευάλωτες ομάδες πελατών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο
το δυνατόν περισσότερο στους
μηχανισμούς της αγοράς κατά την
αντιμετώπιση των διαταραχών.
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο.
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά
για το μετριασμό των συνεπειών της
διαταραχής του εφοδιασμού.

(12) Ο παρών κανονισμός αναμένεται ότι
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους
πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο
το δυνατόν περισσότερο στους
μηχανισμούς της αγοράς κατά την
αντιμετώπιση των διαταραχών.
Αναμένεται επίσης ότι θα επιτρέψει να
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί έκτακτης
ανάγκης όταν οι αγορές δεν θα είναι πλέον
ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς μια
διαταραχή του εφοδιασμού με αέριο.
Ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα
σε μηχανισμούς βασιζόμενους στην αγορά
για το μετριασμό των συνεπειών της
διαταραχής του εφοδιασμού, υπό τον όρο
ότι δεν θίγεται το γενικό συμφέρον των
καταναλωτών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσμης
για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, θα
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τομέα του
αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς
ρόλους και αρμοδιότητες για τα κράτη
μέλη, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς και τον ACER, και θα
βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς προς
όφελος της καλής λειτουργίας της και της
ασφάλειας εφοδιασμού.

(13) Μετά την έκδοση της τρίτης δέσμης
για την εσωτερική ενεργειακή αγορά, θα
ισχύσουν νέες διατάξεις για τον τομέα του
αερίου, οι οποίες θα θεσπίσουν σαφείς
ρόλους και αρμοδιότητες για τα κράτη
μέλη, τους ρυθμιστικούς φορείς, τους
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων
μεταφοράς και τον ACER, και θα
βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς προς
όφελος της καλής λειτουργίας της, της
ασφάλειας εφοδιασμού και της
προστασίας των πελατών.
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης
στις διαταραχές του εφοδιασμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω
διαφανών και αμερόληπτων πολιτικών,
συμβατών με τις απαιτήσεις της αγοράς,
που θα αποφεύγει τις στρεβλώσεις της
αγοράς και την υπονόμευση των
αποκρίσεων της αγοράς στις διαταραχές.

(14) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς αερίου και ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στο εσωτερικό της αγοράς
αυτής προσφέρουν στην Κοινότητα το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας
εφοδιασμού για όλα τα κράτη μέλη, υπό
τον όρο ότι θα επιτρέπεται να λειτουργεί
πλήρως η αγορά σε περίπτωση διαταραχής
του εφοδιασμού που έχει επιπτώσεις σε
ένα μέρος της Κοινότητας, όποια και αν
είναι η αιτία της διαταραχής. Για το σκοπό
αυτό, απαιτείται μια περιεκτική και
αποτελεσματική κοινή προσέγγιση για την
ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως μέσω
διαφάνειας, αλληλεγγύης και
αμερόληπτων πολιτικών, συμβατών με τις
απαιτήσεις της αγοράς, που θα αποφεύγει
τις στρεβλώσεις της αγοράς και την
υπονόμευση των αποκρίσεων της αγοράς
στις διαταραχές.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης
στις διαταραχές του εφοδιασμού.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Πρέπει να καθοριστούν επαρκώς
εναρμονισμένοι κανόνες για την ασφάλεια
εφοδιασμού, που θα καλύπτουν
τουλάχιστον την κατάσταση που
εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών, χωρίς επιβολή
παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων και των μικρών
επιχειρήσεων.

(16) Λαμβάνοντας υπόψη τις
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και τα μέτρα προστασίας των
πελατών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου1, πρέπει να καθοριστούν
επαρκώς εναρμονισμένοι κανόνες για την
ασφάλεια εφοδιασμού, που θα καλύπτουν
τουλάχιστον την κατάσταση που
εμφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009,
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ
των κρατών μελών, χωρίς επιβολή
παράλογου και δυσανάλογου φόρτου στις
επιχειρήσεις φυσικού αερίου,
συμπεριλαμβανομένων των
νεοεισερχόμενων και των μικρών
επιχειρήσεων.
_____
1 ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σελ. 94.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προστασία όλων
των διαφορετικών κατηγοριών πελατών. Οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
η προστασία των ευάλωτων πελατών, η καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας, η ευεξία και η
υγεία των πολιτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων για
την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται η
παροχή αερίου, ιδίως όσον αφορά τους

(18) Είναι σημαντικό να διατηρείται και να
εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη, ιδίως
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οικιακούς πελάτες, καθώς επίσης και
άλλους προστατευμένους πελάτες όπως τα
σχολεία και τα νοσοκομεία, σε
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους.
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε
κρίση.

όσον αφορά τους οικιακούς πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών, καθώς επίσης και άλλους
προστατευμένους πελάτες όπως τα σχολεία
και τα νοσοκομεία, η παροχή αερίου σε
περιπτώσεις στις οποίες η αγορά δεν
μπορεί να συνεχίσει τον εφοδιασμό τους.
Έχει ουσιαστική σημασία τα μέτρα που
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης
να έχουν καθοριστεί πριν από οποιαδήποτε
κρίση, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και
τα μέτρα προστασίας των πελατών, όπως
αναφέρονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ,
την αποτροπή υπερβολικά υψηλών τιμών
και την αποζημίωση ευάλωτων πελατών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού των επενδύσεων σε
επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και
άλλες υποδομές, που εξασφαλίζουν τη
μακροπρόθεσμη ικανότητα του
συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές
απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία
.../…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου [σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου και την κατάργηση της
οδηγίας 2003/55/EK]. Για την κάλυψη
των κανόνων ασφάλειας εφοδιασμού
μπορεί να απαιτηθεί μια μεταβατική
περίοδος προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες
επενδύσεις. Θεμελιώδες εργαλείο για τον
προσδιορισμό των απαραίτητων
επενδύσεων που απαιτούνται σε κοινοτικό
επίπεδο αποτελεί το δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού των επενδύσεων σε
επαρκείς διασυνοριακές δυναμικότητες και
άλλες υποδομές, που εξασφαλίζουν τη
μακροπρόθεσμη ικανότητα του
συστήματος να εγγυάται την ασφάλεια
εφοδιασμού και να ικανοποιεί λογικές
απαιτήσεις, καλύπτονται από την οδηγία
2009/73/EC του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την
κατάργηση της οδηγίας 2003/55/EK].
Θεμελιώδες εργαλείο για τον
προσδιορισμό των απαραίτητων
επενδύσεων που απαιτούνται σε κοινοτικό
επίπεδο αποτελεί το δεκαετές πρόγραμμα
ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το
ENTSO-G και εποπτεύεται από τον
ACER. Τα κράτη μέλη πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα
εφαρμογής της οδηγίας 2009/73/ΕΚ που
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ENTSO-G και εποπτεύεται από τον
ACER.

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα
έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει για τα κράτη μέλη ένα κίνητρο για να εφαρμόσουν την προηγουμένως
εγκριθείσα οδηγία για το αέριο το συντομότερο δυνατό με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς αερίου. Για τον λόγο αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να τεθεί
σε ισχύ μόνο όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν θέσει σε εφαρμογή την οδηγία για το αέριο. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα συνυπάρχουν ταυτόχρονα δύο νομικά μέσα, ο άμεσα εκτελεστός
κανονισμός, αφενός, και η οδηγία για το αέριο που δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή,
αφετέρου. Η εφαρμογή της οδηγίας για το αέριο πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού θα
έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα μπορεί να υφίσταται πλέον νομική ανασφάλεια για οιονδήποτε
από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, πράγμα το οποίο θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την
άσκηση της αλληλεγγύης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό

(23) Για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών σε περίπτωση
κοινοτικής έκτακτης ανάγκης, και
ειδικότερα για να υποστηρίζονται τα κράτη
μέλη που είναι εκτεθειμένα σε λιγότερο
ευνοϊκές γεωγραφικές ή γεωλογικές
συνθήκες, τα κράτη μέλη πρέπει να
σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την
άσκηση της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως οι
εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των
επιχειρήσεων φυσικού αερίου, οι
μηχανισμοί αντιστάθμισης, η αύξηση των
εξαγωγών αερίου ή η αύξηση των
αποδεσμεύσεων από εγκαταστάσεις
αποθήκευσης. Τα μέτρα αλληλεγγύης
μπορεί να ενδείκνυνται ιδιαίτερα μεταξύ
των κρατών μελών για τα οποία η
Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση κοινών
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επίπεδο. σχεδίων προληπτικής δράσης ή σχεδίων
έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό
επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας ζητεί να διενεργείται η ενεργειακή
πολιτική της Ένωσης με πνεύμα αλληλεγγύης.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των κρατών μελών
και της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού.

Ο παρών κανονισμός ορίζει μέτρα που
στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας
εφοδιασμού με αέριο ώστε να
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και συνεχής
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου,
προβλέποντας σαφή ορισμό και κατανομή
αρμοδιοτήτων και συντονισμό της
απόκρισης στο επίπεδο των επιχειρήσεων
φυσικού αερίου, των κρατών μελών και
της Κοινότητας όσον αφορά τόσο την
προληπτική δράση όσο και την αντίδραση
σε συγκεκριμένες διαταραχές του
εφοδιασμού και ώστε να αποτελέσει
έμπρακτο δείγμα του πνεύματος της
αλληλεγγύης που αναφέρεται στη
Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Αντικατοπτρίζει το πνεύμα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών που πρέπει να συνοδεύει
κάθε δράση σε περίπτωση δυσχερειών του εφοδιασμού ορισμένων προϊόντων στον τομέα της
ενέργειας, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι ήδη
συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής αερίου,
και, εάν αποφασίσει σχετικά το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, μπορούν
επίσης να συμπεριλαμβάνονται οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και
τα νοσοκομεία υπό τον όρο ότι συνδέονται
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου·

(1) ως "προστατευμένοι πελάτες" νοούνται
όλοι οι οικιακοί πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών, ο ορισμός των οποίων
επαφίεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με
την οδηγία 2009/73/ΕΚ, τα σχολεία και τα
νοσοκομεία, υπό τον όρο ότι συνδέονται
ήδη με δίκτυο διανομής αερίου, καθώς και
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό τον όρο
ότι συνδέονται ήδη με δίκτυο διανομής
αερίου εφόσον υφίσταται δυνατότητα
περαιτέρω εφοδιασμού·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό
συνεργασίας μεταξύ τους.

Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι
καθήκον των επιχειρήσεων φυσικού
αερίου, των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών, των βιομηχανικών πελατών και της
Επιτροπής στους αντίστοιχους τομείς
αρμοδιοτήτων τους. Η ασφάλεια
εφοδιασμού απαιτεί υψηλό βαθμό
συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ
τους.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται ότι οι έννοιες της προστασίας των καταναλωτών και της αλληλεγγύης δεν έχουν
ενσωματωθεί πλήρως στην παρούσα πρόταση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός αφορά την
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, η συνεκτίμηση της προστασίας των καταναλωτών και της
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών είναι ουσιώδης για την προετοιμασία της απόκρισης
στις διαταραχές του εφοδιασμού.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων
του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα
όσον αφορά τον κανόνα για την υποδομή
που προβλέπεται στο άρθρο 6 και τον
κανόνα για τον εφοδιασμό που
προβλέπεται στο άρθρο 7.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τη
μεγίστη διαφοροποίηση διαδρομών
παράδοσης και πηγών εφοδιασμού με
φυσικό αέριο προκειμένου να
εξασφαλίζεται η βέλτιστη φυσική
διαθεσιμότητα αερίου στη διάρκεια
διαταραχών του εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ασφαλής εφοδιασμός με αέριο στην Ευρώπη και μία πραγματική εσωτερική
αγορά αερίου, είναι σημαντικό να μην εστιάζονται τα κράτη μέλη μόνον στο αέριο αλλά και σε
άλλους ενεργειακούς πόρους.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) πληροφορίες για τις σχετικές
υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και τα μέτρα προστασίας των
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πελατών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3
της οδηγίας 2009/73/ΕΚ,
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών
μέτρων προστασίας των πελατών από
υπέρμετρες αυξήσεις των τιμών.

Αιτιολόγηση
Απαιτείται να ορίζουν τα κράτη μέλη μέτρα που θα τους επιτρέπουν να προστατεύουν τους
πελάτες από υπέρμετρες αυξήσεις των τιμών. Οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και η προστασία των πελατών ορίζονται λεπτομερώς στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, στην
οποία μπορεί να γίνεται αναφορά σε αυτό το σημείο.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για να
εξασφαλίσει την παροχή αερίου στους
προστατευμένους πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών, για περίοδο εξήντα ημερών
επίσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
όπως ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2.
Η αρμόδια αρχή προσπαθεί να διατηρήσει
την παροχή στους προστατευμένους
πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των
ευάλωτων πελατών, καθ’ όσο διάστημα
είναι απαραίτητο.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι
όροι για την παροχή αερίου στους
προστατευμένους πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών, θεσπίζονται με την επιφύλαξη
της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς αερίου και σε τιμή που
ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία του
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη την
άσκηση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών
μελών και τις σχετικές υποχρεώσεις
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Στην περίπτωση κρίσεως τα κράτη μέλη
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να
αποτρέψουν τις υπέρμετρες αυξήσεις των
τιμών του φυσικού αερίου για τους
προστατευμένους πελάτες,
συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων
πελατών.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι
οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τον
κανόνα για τον εφοδιασμό που ορίζεται
στις παραγράφους 1 και 2 και τα μέτρα
προστασίας των πελατών που
αναφέρονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ. Τα
κράτη μέλη καλύπτουν τις πρόσθετες
δαπάνες για απαραίτητες παραδόσεις σε
ευάλωτους πελάτες σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης όπως ορίζεται στο
άρθρο 9, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κρίσης,
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·

(7) Προσδιορίζει τη συμβολή των μέτρων
που δεν στηρίζονται στην αγορά που έχουν
προγραμματιστεί ή πρόκειται να
εφαρμοστούν για το επίπεδο έκτακτης
ανάγκης τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ και αξιολογεί το βαθμό
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη
για την αντιμετώπιση της κρίσης,
αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους·
μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της
ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο μόνον ως
έσχατη λύση·

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι, στην
περίπτωση κοινοτικής κατάστασης
έκτακτης ανάγκης, οι δράσεις που
αναλαμβάνουν οι Αρμόδιες Αρχές ή
επιχειρήσεις φυσικού αερίου είναι
ανεπαρκείς, μπορεί να θέτει άμεσα σε
εφαρμογή τα μέτρα που εμφαίνονται στα
Παραρτήματα II και III για να
αποκαταστήσει την παροχή αερίου στις
αγορές που έχουν πληγεί.

Αιτιολόγηση

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the
market is restored. However, if the voluntary actions undertaken by the national competent
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predifined
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which
are indispensible to restore the functioning of internal market.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μέλη προβαίνουν σε διαβούλευση με την
Επιτροπή για να αξιολογηθεί η
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία περί
εσωτερικής αγοράς·
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