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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))

(Διαδικασία συναπόφασης: 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 το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

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 και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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 

(5) Η διαφοροποίηση των διαδρομών και 
των πηγών του αερίου για την Κοινότητα 
είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της 
ασφάλειας 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 
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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.

παραγωγής στην Κοινότητα και σε τρίτες 
χώρες που προμηθεύουν την Κοινότητα 
και τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και από τη διαφοροποίηση 
των διαδρομών μεταφοράς και των πηγών 
εφοδιασμού εντός και εκτός της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου. Για τους παραπάνω λόγους είναι 
αναγκαίο να ληφθούν μέτρα που να 
ευνοούν μακροπρόθεσμα αυτήν τη 
διαφοροποίηση.

Or. en

Τροπολογία 2

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 για τουλάχιστον 10% ικανότητα 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου έως το 2010 ο οποίος τέθηκε στα 
συμπεράσματα της Προεδρίας τον 
Μάρτιο του 2007.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 4

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) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλοι τελικοί χρήστες μπορούν να συμβάλλουν 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 5

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 

(20) Οι σχετικές με την ασφάλεια 
εφοδιασμού πτυχές του μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού επενδύσεων σε επαρκείς 
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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. 

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 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού 
αερίου. 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 για να εφαρμοστούν 
οι απαιτήσεις υποδομής που ορίζονται 
από τον παρόντα κανονισμό και να 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του 
κινδύνου αποτελεί το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων που κατάρτισε το 
ENTSO-G και εποπτεύεται από τον 
ACER.

Or. en

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 

(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 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 Κοινότητα. Η Επιτροπή πρέπει να έχει 
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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.

το δικαίωμα να ζητεί την κινητοποίηση 
μιας ομάδας 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάτω από κανονικές συνθήκες, ο συντονισμός με τις χώρες παραγωγούς θα πραγματοποιείται 
από τις επιχειρήσεις και θα παρακολουθείται από τα κράτη μέλη. Το δικαίωμα της Επιτροπής 
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εντός της ΕΕ. Με τις χώρες παραγωγούς αερίου εκτός της ΕΕ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αιτείται την κινητοποίηση της ομάδας εργασίας.

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 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.

Or. en



PE430.654v01-00 10/37 PR\795949EL.doc

EL

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί της 
οδηγίας 2009/xxx/ΕΚ («οδηγία για το 
αέριο») και του κανονισμού 2009/xxx/ΕΚ ( 
«κανονισμός για τον Οργανισμό»).

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί της 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ («οδηγία για το 
αέριο»), του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.715/2009 («κανονισμός για το 
αέριο») και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009 ( «κανονισμός για τον 
Οργανισμό»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιογένεια και η σαφήνεια των ορισμών, θα πρέπει να γίνει 
επίσης παραπομπή στον κανονισμό για ο αέριο της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική 
αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 9

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 ζημίων σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει με διαφανείς 
όρους μια ανεξάρτητη 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 ζημίων σε περίπτωση 
αυτές συμβούν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία της εθνικής αρμόδιας αρχής και των μέτρων που 
προτείνει είναι η ελευθερία της να λειτουργεί χωρίς τον κίνδυνο πολιτικών παρεμβάσεων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρμόδιες 
αρχές σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, 
ιδίως σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης 
ανάγκης. 

4. Η Επιτροπή συντονίζει τις αρμόδιες 
αρχές σε κοινοτικό επίπεδο μέσω της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο 
που αναφέρεται στο άρθρο 10, ιδίως σε 
περίπτωση κοινοτικής έκτακτης ανάγκης 
και για την αξιολόγηση των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφού η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο θα συμμετέχει σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, θα πρέπει να λαμβάνει μέρος και στα στάδια πρόληψης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Μακροπρόθεσμη ασφάλεια των μέτρων 

εφοδιασμού
Το αργότερο ένα έτος μετά από 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 
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διαδρομές εφοδιασμού προς την ΕΕ. Η 
έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
αξιολόγηση του ρόλου των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την εξασφάλιση 
του εφοδιασμού με αέριο σε όλη την κοινότητα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

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 [30 Σεπτεμβρίου 2011· 18 
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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την κατάρτιση των σχεδίων απαιτείται μια σημαντική προσπάθεια συντονισμού, ιδίως στα 
κράτη μέλη ή στις περιοχές με μεγάλο αριθμό όμορων κρατών μελών. Η κατάρτιση σχεδίων 
μέσα σε ένα έτος μόνο θα έθετε σε κίνδυνο τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις και τον 
αποτελεσματικό συντονισμό με τις γειτονικές μονάδες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 2. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
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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.

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. Η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
ενημερώνεται σχετικά με αυτές τις 
διαβουλεύσεις και τα αποτελέσματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση του ρόλου της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο είναι απαραίτητη για να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα η κρίση.

Τροπολογία 14

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, σε συνεργασία 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, ο ACER και το ENTSO-G έχουν καίρια σημασία 
για τον καθορισμό περιφερειακών περιοχών για τη συνεργασία και θα πρέπει να συμμετέχουν 
πλήρως στη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία 15

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. 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 με το κοινοτικό 
σχέδιο ή με 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει κοινοτικό σχέδιο αφού υπάρχει και ορισμός της κατάστασης κοινοτικής 
έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης περιέχει 1. Το σχέδιο προληπτικής δράσης, σε 
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τα εξής: εθνικό, περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο,
περιέχει τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει κοινοτικό σχέδιο, αφού υπάρχει ορισμός της κατάστασης κοινοτικής 
έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις και στην περίπτωση που καταρτιστούν 
περιφερειακά σχέδια.

Τροπολογία 17

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· πέντε 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιθώριο των 3 ετών για την εκπλήρωση του κανόνα που ορίζεται στο άρθρο 6.1 δεν είναι 
συμβατό με το χρονικό περιθώριο για τις κατασκευές των νέων υποδομών. Ειδικότερα, δεν 
λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες αυξάνουν το χρόνο 
οικοδόμησης μιας νέας υποδομής μεταφοράς αερίου στα 5 με 6 χρόνια.
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Τροπολογία 18

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. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς αερίου πρέπει να εξασφαλίσουν 
μόνιμη φυσική ικανότητα για αμφίδρομη 
μεταφορά αερίου σε εκείνες τις 
διασυνδέσεις μέσα σε τρία έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
όπου η προσθήκη ικανότητας αμφίδρομης 
ροής ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού 
οποιουδήποτε κράτους μέλους. 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. 
Όπου χρειάζονται επιπρόσθετες 
επενδύσεις σε χαμηλότερο επίπεδο του 
συστήματος μεταφοράς θα εφαρμόζεται 
επίσης η παράγραφος 7.

Οι Αρμόδιες Αρχές διασφαλίζουν την 
τακτική αναθεώρηση της αξιολόγησης 
των διασυνδέσεων σε περίπτωση αλλαγής 
των συνθηκών, ιδίως επκαιροποιώντας 
το εθνικό σχέδιο προληπτικής δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διετές χρονοδιάγραμμα καταστεί δυνατή η μόνιμη φυσική ικανότητα αμφίδρομης μεταφοράς 
αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση μικρών
τροποποιήσεων της υποδομής. Όταν υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερες τροποποιήσεις, για 
παράδειγμα την πρόσθεση μιας μονάδας συμπίεσης, αυτό δεν είναι συμβατό με το 
χρονοδιάγραμμα για την οικοδόμηση νέων υποδομών. Το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνει 
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υπόψη επενδύσεις που είναι απαραίτητες σε χαμηλότερα επίπεδα του συστήματος μεταφοράς. η 
τελευταία πρόταση είναι περιττή.

Τροπολογία 19

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 θεσπίζουν 
τα κατάλληλα κίνητρα και 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 ή των μεθοδολογιών τους
σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 8 
της οδηγίας [2009/73/ΕΚ]. Στην περίπτωση 
δαπανών που βαρύνουν περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη ή κάποιο 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 ληφθεί 
η απόφαση για κάποια επένδυση. Κάθε 
τέτοια απόφαση για επένδυση θα πρέπει 
να εγκρίνεται πρώτα από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή σε σχέση με τις δαπάνες 
της και τον επιμερισμό αυτών των 
δαπανών σε όλες τις ενδιαφερόμενες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Η αναλογία 
στην οποία ωφελείται το κάθε κράτος 
μέλος από την επένδυση όσον αφορά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού πρέπει να 
ληφθεί υπόψη σε σχέση με τον 
καταμερισμό των δαπανών ανάμεσα σε 
αυτά τα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται εν 
προκειμένω το άρθρο 8 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις στην υποδομή με 
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προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. Από την πρόταση της Επιτροπής 
λείπουν οι προδιαγραφές όσον αφορά τις αναλογικές δαπάνες σε καταστάσεις όπου η επένδυση 
γίνεται προς όφελος άλλου ή άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία 20

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 τα 
κατάλληλα 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. Μετά 
από εξήντα ημέρες, ή υπό συνθήκες 
σοβαρότερες από εκείνες που ορίζονται 
στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή 
προσπαθεί να διατηρήσει στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό και χρονικό διάστημα την 
παροχή στους προστατευμένους πελάτες 
καθ’ όσο είναι απαραίτητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη της μόνο μία περίπτωση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
το βασικό σενάριο μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε ένταση ή διάρκεια· για αυτόν τον λόγο 
πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να διαχειριστούν μια τέτοια κρίση, 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [30.09.10· 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 

1. Έως τις [30.09.10· 6 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος] η Επιτροπή και κάθε 
Αρμόδια Αρχή προβαίνει σε πλήρη 
εκτίμηση των κινδύνων που απειλούν την 
ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ 
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της ως εξής: και στο κράτος μέλος αντίστοιχα ως εξής:

Or. en

Τροπολογία 22

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, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αερίου 
για τον εφοδιασμό των προστατευομένων 
πελατών με ηλεκτρική ενέργεια και 
τηλεθέρμανση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το αέριο χρησιμοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη ως το κύριο καύσιμο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανση, ο εφοδιασμός των προστατευομένων πελατών 
με ηλεκτρική ενέργεια και τηλεθέρμανση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση 
των κινδύνων.

Τροπολογία 23

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, 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 και αξιολογεί το βαθμό 
στον οποίο η χρήση των μέτρων που δεν 
στηρίζονται στην αγορά είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
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αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 
καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής τους· 
μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της 
ασφάλειας εφοδιασμού μόνον ως έσχατη 
λύση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα που δεν στηρίζονται στην αγορά θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μόνον ως έσχατη λύση.

Τροπολογία 24

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) Καταρτίζει κατάλογο 
προκαθορισμένων ενεργειών για την 
εξασφάλιση διαθέσιμου αερίου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι ενέργειες 
αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν 
διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ των 
κρατών μελών ή/και επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από την πρόταση της Επιτροπής γίνεται κατανοητό ότι οι μηχανισμοί αντιστάθμισης θα πρέπει 
να εφαρμόζονται μόνο για το κόστος του αερίου που δεν παρέχεται στους πελάτες αερίου ως 
συνέπεια της εφαρμογής κάποιου έκτακτου μέτρου. Καθώς προβλέπεται ήδη από το άρθρο 12 
ότι οι εμπορικές συμφωνίες κατατίθενται στην αρμόδια αρχή, δεν υπάρχει ανάγκη να 
περιληφθούν σε ξεχωριστό κατάλογο.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Επίπεδο έγκαιρης προειδοποίησης 
(έγκαιρη προειδοποίηση): όταν υπάρχουν 
συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες 
πληροφορίες, που ενδεχομένως 
προέρχονται από μηχανισμό έγκαιρης 
προειδοποίησης, ότι μπορεί να συμβεί ένα 
γεγονός που θα επιδεινώσει τους όρους 
εφοδιασμού· σε αυτό το επίπεδο η αγορά 
μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα χωρίς 
παρέμβαση της Αρμόδιας Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 26

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 
και είναι υπολογίσιμος ο κίνδυνος ότι δεν 
θα μπορεί πλέον να τηρηθεί ο κανόνας 
εφοδιασμού των προστατευμένων πελατών 
μόνο με μέσα στηριζόμενα στην αγορά και 
απαιτείται η παρέμβαση της Αρμόδιας 
Αρχής μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης.

Οι μηχανισμοί που βασίζονται στην 
αγορά (σε εθνικό, περιφερειακό ή 
κοινοτικό επίπεδο) λαμβάνουν 
προτεραιότητα προκειμένου να 
μετριαστούν οι επιπτώσεις της 
διαταραχής του εφοδιασμού, ακόμη και 
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σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
προσδιορίζει επίσης τα μέτρα και τις 
δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης για να 
μετριαστούν οι συνέπειες της διαταραχής 
στον εφοδιασμό των προστατευομένων 
καταναλωτών με αέριο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και για 
τηλεθέρμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αέριο είναι σε πολλά κράτη μέλη το κύριο καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και για τη θέρμανση που παρέχονται στους προστατευόμενους πελάτες. 
Στόχος θα πρέπει να είναι να διασφαλιστεί ότι οι προστατευόμενοι πελάτες δεν θα υποστούν 
διακοπή παροχής ενέργειας λόγω κρίσης του αερίου.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά διετία, και το σχέδιο έκτακτης 
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ανάγκης θα πρέπει να επικαιροποιείται αναλόγως. Με την τροπολογία αυτή προστίθεται η 
αντίστοιχη απαίτηση για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 29

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 όταν 
περισσότερες από μία Αρμόδιες Αρχές
έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 6 ή όταν η Κοινότητα χάνει 
περισσότερο από το 10% των ημερήσιων 
εισαγωγών της αερίου από τρίτες χώρες 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ENTSO-
G. Κηρύσσει, μετά από αίτημα της 
Αρμόδιας Αρχής, κοινοτική κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες 
πληττόμενες γεωγραφικές περιοχές που 
περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση κρίσεων σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο είναι πολλές φορές πιο αποτελεσματική 
για την αντιμετώπιση μιας κρίσης εφοδιασμού. Τα κατώτατα αυτά όρια δεν αντικατοπτρίζουν 
απαραίτητα πιθανή περιφερειακή κρίση κάτω του 10% σε επίπεδο ΕΕ, όπου θα ήταν αναγκαία 
η παρέμβαση της Κοινότητας.

Τροπολογία 30

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 

2. Η Επιτροπή συγκαλεί την Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο αμέσως 
μόλις κηρύξει κοινοτική κατάσταση 
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έκτακτης ανάγκης. έκτακτης ανάγκης. Στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή και η 
Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο 
λαμβάνει υπόψη της: 
α) τα μέτρα που λαμβάνει ο κλάδος του 
αερίου ως πρώτη αντίδραση στην 
σημαντική διαταραχή εφοδιασμού με 
αέριο·
β) τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη 
μέλη, όπως εκείνα που περιλαμβάνονται 
στα σχέδια προληπτικής δράσης και 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγκληση της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο δεν επιτρέπεται να είναι προαιρετική. 
Η Επιτροπή την συγκαλεί σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε αυτή να δράσει 
άμεσα.

Τροπολογία 31

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 μέσω της 
Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο.
Ειδικότερα, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
ανταλλαγή πληροφοριών, εξασφαλίζει τη 
συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με το 
κοινοτικό επίπεδο, και συντονίζει τις 
ενέργειες όσον αφορά τρίτες χώρες. Η 
Επιτροπή συγκαλεί ομάδα διαχείρισης 
κρίσης που αποτελείται μεταξύ άλλων από 
εκπροσώπους της βιομηχανίας και των 
κρατών μελών τα οποία αφορά η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η 
Επιτροπή οργανώνει τα καθήκοντα και 
τις υποχρεώσεις της ομάδας διαχείρισης 
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κρίσης λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ομάδας 
συντονισμού για το φυσικό αέριο. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική 
ενημέρωση της Ομάδας συντονισμού για 
το φυσικό αέριο σχετικά με τις εργασίες 
της ομάδας διαχείρισης κρίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύγκληση της Ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο δεν επιτρέπεται να είναι προαιρετική. 
Η Επιτροπή την συγκαλεί σε περίπτωση κοινοτικής έκτακτης ανάγκης για να δράσει άμεσα.  Η 
ομάδα διαχείρισης κρίσεων ενημερώνει τακτικά την Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία 32

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 
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, ενημερώνει την 
Αρμόδια Αρχή ή την επιχείρηση φυσικού 
αερίου σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους πιστεύει ότι ο ενδιαφερόμενος 
φορέας θα πρέπει να τροποποιήσει τις 
ενέργειές του.

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 την 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 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις 
εμπορικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου και διευκρινίζοντας τους 
διαθέσιμους μηχανισμούς αντιστάθμισης.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής είναι πολύ βαριά και δεν υποχρεώνει την Επιτροπή 
να αιτιολογήσει την απόρριψη των επιχειρημάτων που προβάλλει η Αρμόδια Αρχή. Η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να δικαιολογεί τις αποφάσεις της.

Τροπολογία 33

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. Η Αρμόδια Αρχή ή οι επιχειρήσεις 
φυσικού αερίου δεν θεσπίζουν κανένα 
μέτρο που περιορίζει τη ροή του αερίου 
μέσα στην εσωτερική αγορά οποτεδήποτε, 
με την επιφύλαξη των νομικών τους 
υποχρεώσεων σε σχέση με την υγεία και 
την ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν πολλές νομικές διατάξεις όσον αφορά τα προαναφερθέντα 
ζητήματα. Οι νέες διατάξεις δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε αυτές.
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Τροπολογία 34

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 βάσει 
υπαρχόντων εμπορικών συμφωνιών και 
δεν θεσπίζουν νομοθετικές διατάξεις που 
να περιορίζουν αδικαιολόγητα τις ροές του 
αερίου στις πληττόμενες αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έπρεπε να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση αυτή παραχωρείται βάσει εμπορικών συμφωνιών για 
να προστατεύονται αυτές οι συμφωνίες.

Τροπολογία 35

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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση με το υπόλοιπο κείμενο της πρόστασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 36

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 
σχεδίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο συνιστά ένα ιδανικό φόρουμ όπου τα σχέδια 
μπορούν να αναθεωρηθούν έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές από τα άλλα 
κράτη μέλη και να εξεταστεί εάν μπορούν να εξαλειφθούν οι αντιφάσεις σε επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ομάδα συντονισμού για το φυσικό 
αέριο συμβάλλει στον ορισμό των 
περιοχών που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή αποτελεσματικότερων μέτρων 
για τη διασφάλιση του εφοδιασμούμε 
αέριο. 
Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη τα εξής: 
α) τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 
την αξιολόγηση του κινδύνου· 
β) την τοποθεσία υπαρχόντων και 
προγραμματισμένων υποδομών και 
διαδρομών εφοδιασμού·
(γ) είτε τους υπάρχοντες συνδέσμους 
αλληλεγγύης, είτε αυτούς που 
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αναπτύσσονται ανάμεσα στα κράτη μέλη.
Προκειμένου να επιτευχθεί η αλληλεγγύη 
σε περιφερειακό επίπεδο, η Ομάδα 
συντονισμού για το φυσικό αέριο 
δημιουργεί ειδικές υπο-ομάδες οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για τα θέματα ασφάλειας 
του εφοδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία συμφωνεί με προηγούμενη που αφορούσε τον ορισμό των περιφερειών 
για τα περιφερειακά σχέδια.

Τροπολογία 38

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 
μια εγκατάσταση παραγωγής με το δίκτυο, 
εγκαταστάσεις αποθήκευση, 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ σε m³/ώρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ωριαίες παροχές θα πρέπει να εκφράζονται σε μονάδες ανά ώρα και όχι ανά ημέρα.

Τροπολογία 39

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 

β) Οι Αρμόδιες Αρχές κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες λεπτομέρειες των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί από 
επιχειρήσεις φυσικού αερίου των 
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χώρες: αντιστοίχων κρατών μελών με 
προμηθευτές από τρίτες χώρες σε 
συγκεντρωτική μορφή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε ώρα έκτακτης ανάγκης όλες οι σχετικές αρχές, 
είτε εθνικές είτε σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία. Ωστόσο, τα 
εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή καθώς 
οποιαδήποτε διαρροή θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις 
αερίου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – σημείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε ώρα έκτακτης ανάγκης όλες οι σχετικές αρχές, 
είτε εθνικές είτε σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία.  Ωστόσο, τα 
εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή καθώς 
οποιαδήποτε διαρροή θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις 
αερίου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - κατάλογος 2 "Πλευρά της ζήτησης" - περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- Δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων –
εναλλακτικά εφεδρικά καύσιμα στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τις 
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εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (σε 
αυτήν την περίπτωση, οι επιπλέον 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
προέρχονται από υποχρεωτική εναλλαγή 
καυσίμων δεν θα πρέπει να υπάγονται στο 
σύστημα ΣΕΔΕ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εναλλαγή καυσίμων που έχει ως συνέπεια τη χρήση πηγών ενέργειας με 
περισσότερες εκπομπές δεν θα πρέπει να υπάγεται στο σύστημα ΣΕΔΕ).

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - κατάλογος 2 "Πλευρά της ζήτησης" - περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αύξηση βαθμού απόδοσης διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση συνιστά μακροπρόθεσμο στόχος πολιτικής και όχι άμεση απάντηση στην 
κρίση.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ - κατάλογος 2 "Πλευρά της ζήτησης" - περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας

- Αύξηση της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από πηγές 
εναλλακτικές του αερίου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών συνιστά  μακροπρόθεσμο στόχο πολιτικής και όχι άμεση 
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απάντηση στην κρίση.
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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 
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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
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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 



PR\795949EL.doc 37/37 PE430.654v01-00

EL

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.


