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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 Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0361),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 284 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 187 της Συνθήκης Ευρατόμ, 
σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0125/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 119, παράγραφος 
2 της Συνθήκης Ευρατόμ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 
4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το 
κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ένα από τα στοιχεία αυτής της 
πολιτικής είναι η διαμόρφωση γενικής 
εικόνας σχετικά με την εξέλιξη των 
επενδύσεων στην ενεργειακή υποδομή της 
Κοινότητας, ώστε η Κοινότητα να έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες 
συγκρίσεις, σε εκτιμήσεις ή να λαμβάνει
τα σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα 
αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως 
όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

(2) Η διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας 
σχετικά με την εξέλιξη των επενδύσεων 
στην ενεργειακή υποδομή της Κοινότητας 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ενεργειακής 
πολιτικής, ώστε η Επιτροπή να έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες 
συγκρίσεις, σε εκτιμήσεις ή να προτείνει
τα σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα 
αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως 
όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. 
Τα μέτρα που προτείνονται ή 
λαμβάνονται σε Κοινοτικό επίπεδο θα 
πρέπει να είναι ουδέτερα και να μην 
ισοδυναμούν με παρεμβάσεις στη 
λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πολιτικός στόχος του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι σαφής. Αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την ανάπτυξη της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και, ιδίως, 
το Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να διαθέτουν ακριβή δεδομένα και 
πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια, καθώς και τον παροπλισμό, στις 
σημαντικότερες συνιστώσες του 
ενεργειακού συστήματος της Κοινότητας.

(6) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή και, ιδίως, 
το Παρατηρητήριό της Ενεργειακών 
Αγορών πρέπει να διαθέτουν ακριβή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια, καθώς και τον 
παροπλισμό, στις σημαντικότερες 
συνιστώσες του ενεργειακού συστήματος 
της Κοινότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση – το «παρατηρητήριο» αποτελεί όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Την Κοινότητα ενδιαφέρουν δεδομένα 
και πληροφορίες που αφορούν 
προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους 
ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
ανακοινώνονται στην Επιτροπή επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός της επόμενης πενταετίας 
και εκείνα που προβλέπουν παροπλισμό 
υποδομής εντός της επόμενης τριετίας.

(7) Την Κοινότητα ενδιαφέρουν δεδομένα 
και πληροφορίες που αφορούν 
προβλέψιμες εξελίξεις της δυναμικότητας 
παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης, 
καθώς και σχέδια έργων στους διάφορους 
ενεργειακούς κλάδους. Είναι λοιπόν 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι 
ανακοινώνονται στην Επιτροπή επενδυτικά 
σχέδια τα οποία αναμένονται να τεθούν σε 
λειτουργία εντός τριών ετών στην 
περίπτωση των τομέων του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου, ή εντός της 
επόμενης πενταετίας, στην περίπτωση 
σχεδίων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, και σχεδίων που προβλέπουν 
παροπλισμό υποδομής εντός της επόμενης 
τριετίας. Προκειμένου να είναι αυτή η 
κοινοποίηση χρήσιμη και να αποφευχθεί 
η δημιουργία αβάσιμων προσδοκιών, 
είναι σημαντικό να καλύπτει μόνον τα 
σχέδια εκείνα που ευρίσκονται σε ένα 
σχετικά προχωρημένο στάδιο με μεγάλες 
πιθανότητες να ολοκληρωθούν.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση είναι πολύ ασαφής και θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι κοινοποιούνται 
μόνο τα σχέδια με μεγάλες πιθανότητες ολοκλήρωσης. 
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και 
μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, βιοκαυσίμων και 
άνθρακα. Οι οικείες επιχειρήσεις πρέπει να 
είναι υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο 
κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και 
πληροφορίες.

(10) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και 
μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικής ενέργειας, βιοκαυσίμων και 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Οι 
οικείες επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να ανακοινώνουν στο 
κράτος μέλος τα εν λόγω δεδομένα και 
πληροφορίες. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή πρέπει να υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν το απόρρητο των 
δεδομένων  που παρέχονται από τις 
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της ακτίνας δράσης του κανονισμού καθώς και πρόσθετη έμφαση στην ανάγκη να 
διασφαλισθεί το απόρρητο των δεδομένων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και να 
ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να 
εξαιρούνται τα κράτη μέλη και οι 

(12) Προκειμένου να αποφευχθεί 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και να 
ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να 
εξαιρούνται τα κράτη μέλη και οι 
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επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι στην 
Επιτροπή θα παρέχονται ισοδύναμες 
πληροφορίες σύμφωνα με την ειδική για 
τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία της ΕΚ, η 
οποία έχει θεσπιστεί από τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό 
αποσκοπεί την επίτευξη ανταγωνιστικών 
ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών, την 
αειφορία του ευρωπαϊκού ενεργειακού 
συστήματος και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

επιχειρήσεις από τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι στην 
Επιτροπή θα παρέχονται ισοδύναμες και 
συγκρίσιμες πληροφορίες σύμφωνα με την 
ειδική για τον ενεργειακό τομέα νομοθεσία 
της ΕΚ, η οποία έχει θεσπιστεί από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό αποσκοπεί την επίτευξη 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ενεργειακών 
αγορών, την αειφορία του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού συστήματος και την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διευκρινίσει την εφαρμογή 
αυτής της εξαίρεσης προκειμένου να 
ελαφρυνθεί πραγματικά ο φόρτος 
εργασίας και να διευκρινισθεί το 
περιεχόμενο, ο τύπος και ο χρονισμός της 
υποχρέωσης υποβολής έκθεσης, το άτομο 
ή τα όργανα που υπόκεινται σε αυτές τις 
υποχρεώσεις και εκείνοι που έχουν την 
ευθύνη της διαχείρισης του συστήματος 
υποβολής εκθέσεων.    

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι λογικό να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των μηχανισμών υποβολής 
εκθέσεων σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εναλλακτικά εργαλεία για να 
παράσχουν δεδομένα στην Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες και τα 
δεδομένα που παρέχονται με άλλα μέσα είναι απολύτως συμβατά και συγκρίσιμα με τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται με κοινοποίηση. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει 
σαφής ρύθμιση όλων των εξαιρέσεων στις εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή και ιδίως το 
Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την επεξεργασία των δεδομένων και την 

(13) Η Επιτροπή και ιδίως το 
Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για 
την επεξεργασία των δεδομένων και την 
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απλουστευμένη και ασφαλή διαβίβασή 
τους, συγκεκριμένα με την εφαρμογή 
ενοποιημένων εργαλείων και μεθόδων της 
τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ).

απλουστευμένη και ασφαλή διαβίβασή 
τους, συγκεκριμένα με την εφαρμογή 
ενοποιημένων εργαλείων και μεθόδων της 
τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ). Η 
Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι 
τέτοιες πηγές της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών εγγυώνται το απόρρητο 
των δεδομένων ή των πληροφοριών που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που ζητούνται από την Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 
για τους οικονομικούς φορείς και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο εχεμύθειας κατά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων ή 
πληροφοριών. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Επιτροπή και, ιδίως, το 
Παρατηρητήριο Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να καταρτίζουν σε τακτική βάση 
διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής 
εξέλιξης και των προοπτικών του 
ενεργειακού συστήματος της Κοινότητας 
και, όπου ενδείκνυται, περισσότερο 
εστιασμένη ανάλυση σε συγκεκριμένες 
πτυχές αυτού του ενεργειακού 
συστήματος. Η ανάλυση πρέπει, ιδίως, να 
συμβάλλει στη διαπίστωση δυνητικών 
κενών στις υποδομές και στις επενδύσεις, 
με σκοπό την μακρόπνοη εξισορρόπηση 
της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

(15) Η Επιτροπή και, ιδίως, το 
Παρατηρητήριό της Ενεργειακών Αγορών 
πρέπει να καταρτίζουν σε τακτική βάση 
διακλαδική ανάλυση της διαρθρωτικής 
εξέλιξης και των προοπτικών του 
ενεργειακού συστήματος της Κοινότητας 
και, όπου ενδείκνυται, περισσότερο 
εστιασμένη ανάλυση σε συγκεκριμένες 
πτυχές αυτού του ενεργειακού 
συστήματος. Η ανάλυση πρέπει, ιδίως, να 
συμβάλλει στη διαπίστωση δυνητικών 
κενών στις υποδομές και στις επενδύσεις, 
με σκοπό την μακρόπνοη εξισορρόπηση 
της προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. 
Αυτή η ανάλυση θα πρέπει επίσης να 
συμβάλει στη συνεχή συζήτηση σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την 
ανάγκη για υποδομές στον τομέα της 
ενέργειας και, κατά συνέπεια, θα πρέπει 
να διαβιβασθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη 
προς συζήτηση. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση – το «παρατηρητήριο» αποτελεί απλό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Επιπλέον, ο πολιτικός στόχος του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι σαφής. Αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Κοινής Ενεργειακής Πολιτικής και θα πρέπει να 
οδηγήσει στην εκκίνηση διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και 
μετόχων.  

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν το 
διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από 
αυτούς τους κλάδους.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την ανακοίνωση στην 
Επιτροπή των δεδομένων και των 
πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά 
σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στους 
κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού 
αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
βιοκαυσίμων, καθώς και σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη 
δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου
του άνθρακα που παράγεται από αυτούς 
τους κλάδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά 
σχέδια τα οποία έχουν αρχίσει να 
εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα επενδυτικά 
σχέδια τα οποία αναμένονται να τεθούν σε 
λειτουργία εντός τριών ετών στην 
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αρχίσουν εντός πενταετίας ή 
προγραμματίζεται να επιφέρουν 
παροπλισμό εντός τριετίας.

περίπτωση των τομέων του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου, ή εντός της 
επόμενης πενταετίας, στην περίπτωση 
σχεδίων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, και σχεδίων που 
προγραμματίζεται να επιφέρουν  
παροπλισμό εντός της επόμενης τριετίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση (σχέδια «τα οποία έχουν αρχίσει να εκτελούνται ή προγραμματίζεται να 
αρχίσουν εντός πενταετίας») είναι πολύ ασαφής και θα μπορούσε να σημαίνει, ιδιαίτερα για 
τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ότι τα σχέδια πρέπει να κοινοποιούνται σε 
πολύ αρχικό στάδιο.  Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αβεβαιότητα των προβλέψεων που 
θα παρουσιάσει η Επιτροπή. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 3

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «προγραμματισμένα επενδυτικά 
σχέδια» : επενδυτικά σχέδια προτού 
αρχίσει η κατασκευή και προκύψουν 
κεφαλαιουχικές δαπάνες ή πριν από τον 
παροπλισμό, καθώς και επενδυτικά 
σχέδια των οποίων τα κύρια 
χαρακτηριστικά (θέση, ανάδοχος, 
επιχείρηση, τεχνικά χαρακτηριστικά 
κ.λπ.) ενδέχεται, συνολικώς ή εν μέρει, να 
αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω 
εξέτασης ή τελικής αδειοδότησης·

(3) «προγραμματισμένα επενδυτικά 
σχέδια» : επενδυτικά σχέδια, για τα οποία 
έχει δοθεί άδεια κατασκευής από την 
αρμόδια αρχή, προτού αρχίσει η 
κατασκευή ή πριν από τον παροπλισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός δεν είναι αρκετά σαφής. Με τον παρόντα ορισμό, τα σχέδια που ευρίσκονται στο 
στάδιο της ιδέας μόνον ή της μελέτης σκοπιμότητας θα μπορούσαν να υπαχθούν στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.  Αυτό, ωστόσο, δεν θα έδινε την ακριβή εικόνα των αναμενόμενων 
εξελίξεων και θα δημιουργούσε ανησυχίες ως προς την εμπιστευτικότητα.  Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να καλυφθεί μόνο το σχέδιο για το οποίο υπάρχουν πολλές πιθανότητες να 
ολοκληρωθεί.  Η έκδοση άδειας κατασκευής θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο γεγονός για 
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την εκκίνηση της διαδικασίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - σημείο -5 α (νέο)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «έναρξη λειτουργίας”: η φάση κατά 
την οποία αρχίζει να λειτουργεί η 
υποδομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός του όρου «έναρξη λειτουργίας», εφόσον υφίσταται ο ορισμός για 
τον «παροπλισμό». 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οικείες επιχειρήσεις ανακοινώνουν τα 
δεδομένα ή τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στα κράτη μέλη, 
ή στις εξουσιοδοτημένες από αυτά 
οντότητες, στο έδαφος των οποίων έχουν 
προγραμματίσει να εκτελέσουν επενδυτικά 
σχέδια, πριν από την 31η Μαΐου κάθε 
έτους υποβολής έκθεσης. Τα δεδομένα ή οι 
πληροφορίες που ανακοινώνονται 
αποτυπώνουν την κατάσταση των 
επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαΐου του 
έτους υποβολής έκθεσης.

1. Οι οικείες επιχειρήσεις ανακοινώνουν τα 
δεδομένα ή τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στα κράτη μέλη, 
ή στις εξουσιοδοτημένες από αυτά 
οντότητες, στο έδαφος των οποίων έχουν 
προγραμματίσει να εκτελέσουν επενδυτικά 
σχέδια, πριν από την 31η Μαΐου κάθε 
έτους υποβολής έκθεσης. Τα δεδομένα ή οι 
πληροφορίες που ανακοινώνονται 
αποτυπώνουν την κατάσταση των 
επενδυτικών σχεδίων την 31η Μαΐου του 
έτους υποβολής έκθεσης.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
1 δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εφόσον 
το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει να 
χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους για την 
παροχή στην Επιτροπή των δεδομένων ή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
1 δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εφόσον 
το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει να 
χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους για την 
παροχή στην Επιτροπή των δεδομένων ή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
δεδομένα ή οι πληροφορίες που 
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παρέχονται είναι συμβατές ή ισοδύναμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι λογικό να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των μηχανισμών υποβολής 
εκθέσεων σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εναλλακτικά εργαλεία για να 
παράσχουν δεδομένα στην Επιτροπή, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες και τα 
δεδομένα που παρέχονται με άλλα μέσα είναι απολύτως συμβατά και συγκρίσιμα με τα 
δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχονται με κοινοποίηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο για την βελτίωση της εφαρμογής του παλαιού κανονισμού με τον νέο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) προγραμματιζόμενες ή υπό κατασκευή 
δυναμικότητες·

(α) το μέγεθος των προγραμματιζόμενων
ή υπό κατασκευή δυναμικοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση
Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ο κανονισμός αναφέρεται στο «μέγεθος της 
εγκατεστημένης δυναμικότητας». Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η λέξη δυναμικότητες στην 
παράγραφο 1 αναφέρεται στην ίδια πληροφορία. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πιθανή ημερομηνία παροπλισμού. (γ) πιθανή ημερομηνία παροπλισμού και, 
κατά περίπτωση, ενδιάμεσες ημερομηνίες 
των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας 
παροπλισμού της υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατίθενται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ακριβές στάδιο κατά 
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την ανάπτυξη μιας νέας ενεργειακής υποδομής.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες από 
αυτά οντότητες ή ο ειδικός οργανισμός που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
προσθέτουν στις ανακοινώσεις τους
τυχόν παρατηρήσεις που ενδέχεται να 
έχουν, όπως λ.χ. παρατηρήσεις σχετικά 
με καθυστερήσεις ή εμπόδια κατά την 
εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
κράτη μέλη διαθέτουν πληροφορίες 
σχετικά με καθυστερήσεις και/ή εμπόδια 
στην εφαρμογή των επενδυτικών 
σχεδίων, οι εξουσιοδοτημένες από αυτά 
οντότητες ή ο ειδικός οργανισμός που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, 
συμπεριλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες 
στην ανακοίνωση που προβλέπεται στο 
Άρθρο 3.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να προσθέτουν παρατηρήσεις στην 
ανακοίνωσή τους, στην περίπτωση που διαθέτουν κάποιες πληροφορίες για καθυστερήσεις 
ή/και εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες 
από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι 
οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί 
επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον 
ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, 
την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη 
διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων 
και των πληροφοριών που ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη, οι εξουσιοδοτημένες 
από αυτά οντότητες ή, κατά περίπτωση, οι 
οργανισμοί στους οποίους έχουν ανατεθεί 
επενδυτικά προγράμματα ειδικά για τον 
ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζουν την ποιότητα, τη συνάφεια, 
την ακρίβεια, τη σαφήνεια, την έγκαιρη 
διαβίβαση και τη συνοχή των δεδομένων 
και των πληροφοριών που ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή. Εάν οι πληροφορίες δεν 
είναι αρκούντως σαφείς και 
εμπεριστατωμένες, η Επιτροπή μπορεί να 
απαιτήσει από τους οργανισμούς αυτούς 
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να προσκομίσουν πρόσθετες 
πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά το παρελθόν, η προηγούμενη ρύθμιση δεν εφαρμόσθηκε ορθά και η Επιτροπή δεν είχε 
πάντοτε στη διάθεσή της συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα.  Καθίσταται σαφές ότι οι 
πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στην Επιτροπή πρέπει να είναι σαφείς και 
εμπεριστατωμένες, και, εάν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
διευκρινίσεις.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
συγκεντρωτική μορφή και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

2. Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει 
δεδομένα και πληροφορίες που της 
διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, ιδίως τις αναλύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
υπό τον όρο ότι αυτά τα δεδομένα και 
πληροφορίες δημοσιεύονται σε 
συγκεντρωτική μορφή και δεν 
αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν 
μεμονωμένες επιχειρήσεις ούτε μπορούν 
να συναχθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος μόνον αριθμός επιχειρήσεων που 
συμμετέχει σε ορισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεπώς ακόμη και η χρησιμοποίηση 
δεδομένων σε συγκεντρωτική μορφή θα οδηγούσε στην αποκάλυψη εμπιστευτικών 
πληροφοριών και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή επεξεργάζεται τα 
στοιχεία κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να μπορούν να συναχθούν οι 
λεπτομέρειες μεμονωμένων επιχειρήσεων. 
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ή οι εντεταλμένες 
οντότητες τηρούν το απόρρητο των 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή 
πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη, οι εντεταλμένες οντότητες 
και η Επιτροπή επιμερίζονται την ευθύνη 
για την τήρηση του απορρήτου των 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων ή 
πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί το ποιος έχει την ευθύνη για την τήρηση του απορρήτου των 
δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους. 

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που είναι 
απαραίτητα για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά
τη μεθοδολογία υπολογισμού που πρέπει 
να χρησιμοποιείται, τους τεχνικούς 
ορισμούς, τη μορφή, το περιεχόμενο και 
τις λοιπές λεπτομέρειες για την 
ανακοίνωση των δεδομένων και των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
3.

Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα μέτρα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Παρόμοια μέτρα 
περιλαμβάνουν ιδίως τη μεθοδολογία 
υπολογισμού που πρέπει να 
χρησιμοποιείται, τους τεχνικούς ορισμούς, 
τη μορφή, το περιεχόμενο και τις λοιπές 
λεπτομέρειες για την ανακοίνωση των 
δεδομένων και των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 
απαλλαγής του άρθρου 3, παράγραφος 2, 
και συγκεκριμένα διατάξεων όσον αφορά 
τον χρονισμό και το περιεχόμενο των 
ανακοινώσεων και των οντοτήτων που 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος, είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί το πώς 
πρέπει να εφαρμοσθεί η εξαίρεση στην περίπτωση διπλής υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μεριμνά επίσης ώστε οι 
πόροι ΤΠ που απαιτούνται για τους 
σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο, εγγυώνται το 
απόρρητο των δεδομένων ή των 
πληροφοριών που ανακοινώνονται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που ζητούνται από την Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 
για τους οικονομικούς φορείς και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο εχεμύθειας κατά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων ή 
πληροφοριών. 

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με βάση τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που της διαβιβάζονται και,
εφόσον ενδείκνυται, τυχόν άλλες πηγές 
δεδομένων καθώς και δεδομένα που έχει 
αγοράσει, η Επιτροπή εκπονεί, 
τουλάχιστον ανά διετία, διακλαδική 
ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και 
των προοπτικών του ενεργειακού 
συστήματος της ΕΕ, ιδίως με σκοπό:

1. Με βάση τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που της διαβιβάζονται και, 
εφόσον ενδείκνυται, τυχόν άλλες πηγές 
δεδομένων καθώς και δεδομένα που έχει 
αγοράσει, η Επιτροπή εκπονεί, 
τουλάχιστον ανά διετία, διακλαδική 
ανάλυση της διαρθρωτικής εξέλιξης και 
των προοπτικών του ενεργειακού 
συστήματος της ΕΕ, ιδίως με σκοπό:



PR\797212EL.doc 19/25 PE430.531v02-00

EL

(α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών 
χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς 
ενέργειας·

(α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών 
χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς 
ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις 
δυνητικές μελλοντικές ελλείψεις και 
ανεπάρκειες στην υποδομή παραγωγής 
και διαβίβασης.

(β) τη διαπίστωση επενδυτικών εμποδίων 
και την προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών για την αντιμετώπισή τους·

(β) τη διαπίστωση επενδυτικών εμποδίων 
γενικά και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για 
την αντιμετώπισή τους·

(γ) μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
παράγοντες της αγοράς.

(γ) μεγαλύτερη διαφάνεια για τους 
παράγοντες της αγοράς και τους 
δυνητικούς νεοεισερχόμενους·
(γα) τη διαπίστωση των επενδυτικών 
αναγκών για την βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας (π.χ. αντίστροφες ροές και 
γραμμές διασύνδεσης).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συλλεχθέντα δεδομένα και πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα για τη 
διαπίστωση των ελλείψεων όσον αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν 
να παρακωλύσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας καθώς και 
της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Το μέσο της ανακοίνωσης πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης για τις ελλείψεις στις υποδομές, οι 
οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή επιτρέπεται να συζητεί επί 
των αναλύσεων με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
τις αναλύσεις που διεξήχθησαν και τις 
δημοσιεύει.

3. Η Επιτροπή συζητεί επί των αναλύσεων 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο, στην Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή τις αναλύσεις που 
διεξήχθησαν και τις δημοσιεύει.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση πρέπει να έχει πολιτικό σκοπό, κυρίως την προετοιμασία ανάλυσης, η οποία 
προσφέρει υλικό για συνεχή συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την ανάγκη 
ενεργειακής υποδομής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα είναι υποχρεωμένη να συζητήσει με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τις αναλύσεις τους.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1 – σημείο 1.1. (νέο)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1.1  Εξόρυξη
- Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος 
τουλάχιστον 20.000 βαρελιών/ημέρα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες επενδύσεις στην εξόρυξη πετρελαίου αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τον έλεγχο 
των εξελίξεων και των τάσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα με την συρρίκνωση 
των πόρων της ΕΕ, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να καλύπτονται επίσης από τη νομοθεσία.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – σημείο 2.1. (νέο)

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-2.1 Εξόρυξη
- Εγκαταστάσεις εξόρυξης ισχύος 
τουλάχιστον 0.1m cm/ημέρα 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες επενδύσεις στην εξόρυξη αερίου αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τον έλεγχο των 
εξελίξεων και των τάσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα με την συρρίκνωση των 
πόρων της ΕΕ, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να καλύπτονται επίσης από τη νομοθεσία.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2 – σημείο 2.2.

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2. Τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου 
φυσικού αερίου

2.2. Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)

- Τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).

- Τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή 
και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ)·

- Δυνατότητες επαναεροποίησης  και 
αποθήκευσης, και υγροποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές θα πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό χάριν της συνοχής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 3 – σημείο 3.1 – εδάφιο 3

Πρόταση που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Αιολικά πάρκα (ισχύος 20 MW ή 
μεγαλύτερης όταν πρόκειται για υπεράκτια 
ή ισχύος 10 MW ή μεγαλύτερης όταν 
πρόκειται για χερσαία)·

- Αιολικά πάρκα (ισχύος 20 MW ή 
μεγαλύτερης όταν πρόκειται για υπεράκτια 
ή ισχύος 5 MW ή μεγαλύτερης όταν 
πρόκειται για χερσαία)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κατώφλια που αναφέρει η Επιτροπή για τα χερσαία αιολικά πάρκα ισχύος 10 MW θα είναι 
πολύ υψηλά ώστε να δοθεί η κατάλληλη εικόνα της μεγάλης ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας 
στην ΕΕ κατά τα τελευταία έτη (το 36% της συνολικής νέας δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
στην ΕΕ το 2008 ήταν αιολική ενέργεια, η οποία υπερέβη όλες τις άλλες τεχνολογίες). Ένα μέσο 
που δεν θα μπορεί να ελέγξει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι του φακέλου παραγωγής ενέργειας 
θα ήταν όχι μόνον αδιάφορο, αλλά αντίθετα αντιπαραγωγικό για τους σκοπούς της 
διαμόρφωσης πολιτικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αιτιολόγηση

Ιστορικό/Πρόταση της Επιτροπής

Αυτή είναι μια πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου (διαδικασία διαβούλευσης) η οποία 
αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή ενημερώνεται επακριβώς και τακτικά για τα 
επενδυτικά σχέδια στην ενεργειακή υποδομή της ΕΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να 
επιτελέσει τα καθήκοντά της, ιδιαίτερα τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή ενεργειακή 
πολιτική.  Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά πράγματι παρόμοιο κανονισμό του 1996 (ο 
οποίος, με τη σειρά του, αποτελούσε αναδιατύπωση κανονισμού του 1972). Ο καταργούμενος 
κανονισμός θεωρείται απηρχαιωμένος, διότι δεν αντικατοπτρίζει τις σημαντικές αλλαγές που 
έχουν λάβει χώρα από το 1996 στον ενεργειακό τομέα (θέματα διεύρυνσης της ΕΕ και 
ασφάλειας του εφοδιασμού, ανανεώσιμες ενέργειες, πολιτική για την αλλαγή του κλίματος, 
νέος ρόλος της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισσαβώνας).

Ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη (ή την οντότητα που εξουσιοδοτείται να επιτελέσει 
αυτό το καθήκον) να συλλέγουν και να ανακοινώνουν, κάθε δύο χρόνια, δεδομένα και 
πληροφορίες για ορισμένους τύπους επενδυτικών έργων (οι οποίοι διευκρινίζονται σε 
παράρτημα του κανονισμού) σχετικά με την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό ή τον 
παροπλισμό της δυναμικότητας παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης 
(προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα). Αυτά καλύπτουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον 
ηλεκτρισμό, τα βιοκαύσιμα, καθώς και το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από αυτές τις 
πηγές. Ο κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση στις επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας να 
παράσχουν τα απαραίτητα δεδομένα στο δικό τους κράτος μέλος. Διευκρινίζει επίσης το 
περιεχόμενο της ανακοίνωσης (δυναμικότητες, τοποθεσία, χρονοδιάγραμμα, τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται υπέρ της ασφάλειας εφοδιασμού, συστήματα δέσμευσης διοξειδίου του 
άνθρακα ή μηχανισμοί μετασκευής, καθώς και παρατηρήσεις για τις καθυστερήσεις των 
φραγμών στην εκτέλεση των σχεδίων). 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή υποβολή στοιχείων, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ανακοινώσεις στα πλαίσια άλλης ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση να ανακοινώσουν παρόμοιες επενδύσεις.

Τηρείται το απόρρητο της πληροφορίας, αλλά η Επιτροπή θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει 
δεδομένα σε συγκεντρωτική μορφή. Εκπονεί επίσης ανά διετία διακλαδική ανάλυση της 
διαρθρωτικής εξέλιξης και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, καθώς και 
τυχόν άλλη ειδική ανάλυση που θα απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η 
διαπίστωση δυνητικών χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας στο μέλλον, 
καθώς και των εμποδίων στις επενδύσεις. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να καταστήσει πιο 
διαφανή την προβλεπόμενη ζήτηση και τη διαθέσιμη (ή προγραμματιζόμενη) προμήθεια.

Με τις αναλύσεις αυτές η Επιτροπή θα είναι καλύτερα σε θέση να προωθεί τις βέλτιστες 
πρακτικές και να βελτιώσει την διαφάνεια για τους παράγοντες της αγοράς. Τα αποτελέσματα 
αυτών των αναλύσεων θα συζητούνται με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και θα 
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δημοσιεύονται, ώστε να συνδιαμορφώνονται οι απόψεις επ’ αυτών των θεμάτων.

Η επανεξέταση του κανονισμού έχει προγραμματισθεί σε πέντε χρόνια μετά την έναρξη της 
ισχύος.

Η θέση του εισηγητή 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτό είναι πράγματι ένα σημαντικό κομμάτι του γρίφου της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να προωθήσουμε μια Ευρωπαϊκή 
ενεργειακή πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, εάν δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για τις 
ενεργειακές υποδομές μας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί το απόρρητο των 
πληροφοριών και οιεσδήποτε προτάσεις προκύψουν να είναι ουδέτερες και να μην 
ισοδυναμούν με πολιτική παρέμβαση στην αγορά. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εύκολη η 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μη σκόπιμη 
διοικητική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, στη διοίκηση των κρατών μελών και της Επιτροπής.  

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι ο κανονισμός θα μπορεί να 
λειτουργήσει στην πράξη (εφόσον πολλά κράτη μέλη δεν συμμορφώθηκαν με τις 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων με τον παλαιότερο κανονισμό) και θα ήταν χρήσιμο, στο 
μέτρο του δυνατού, να πραγματοποιηθεί η καλύτερη δυνατή επανεξέταση των αναμενόμενων 
εξελίξεων στην ενεργειακή υποδομή.

Ένα σημαντικό σημείο της διαδικασίας είναι ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να έχει ως 
νομική βάση το νέο άρθρο 194 που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, το οποίο 
ενισχύει την αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Αυτό θα δώσει εν 
καιρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρμοδιότητες συναπόφασης για τη νομοθεσία (η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισσαβώνας).

Οι άλλες κύριες τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης αποσκοπούν:
- στη διευκρίνιση του τύπου των σχεδιαζόμενων επενδυτικών σχεδίων που πρέπει να 

αναφερθούν και η φάση εξέλιξης της επένδυσης όταν θα πρέπει να υποβληθεί έκθεση, 
προκειμένου να αποτραπούν θέματα απορρήτου, να δοθεί ακριβής εικόνα των 
αναμενόμενων εξελίξεων, με την κάλυψη των σχεδίων για τα οποία υπάρχουν λογικά 
υψηλές πιθανότητας ολοκλήρωσης. 

- στη διευκρίνιση των ορισμών και του περιεχομένου των ανακοινώσεων
- στην ενίσχυση των διατάξεων για το απόρρητο των δεδομένων που θα δημοσιευθούν από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης της υποβολής εκθέσεων, απαιτώντας από την Επιτροπή 

να διευκρινίσει, με πράξη εφαρμογής, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοσθεί 
αυτή η απαλλαγή από τη διπλή υποβολή στοιχείων (όταν η υποβολή έκθεσης για 
επενδυτικά σχέδια απαιτείται από άλλες οδηγίες), ιδιαίτερα το τι πρέπει να αναφερθεί, 
πότε, από ποιόν, σε ποιόν και σε ποια μορφή.

- στην βελτίωση της χρησιμότητας της ανάλυσης που θα γίνει από την Επιτροπή με βάση 
τις πληροφορίες που παρελήφθησαν, ούτως ώστε να χρησιμεύσουν ως εργαλείο έγκαιρης 
προειδοποίησης για τις ελλείψεις στις υποδομές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχή 
εφαρμογή της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.
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- στην συμπερίληψη των δυναμικοτήτων εξόρυξης/παραγωγής πετρελαίου και αερίου, 
μολονότι αυτές είναι σαφώς μικρές ως προς τον αριθμό τους και φθίνουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

- στην συμπερίληψη υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τις δυναμικότητες σχετικά με 
το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο ο εισηγητής σας θεωρεί πολύ σημαντικό για το 
μέλλον προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφοροποίηση της προμήθειας σε αέριο της ΕΕ

- στην μείωση του κατωφλίου για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις χερσαίες 
δυνατότητες αιολικής ενέργειας, εφόσον η μετατοπισθείσα παραγωγή ενέργειας από 
μικρότερες οντότητες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τμήμα της ενεργειακής 
παραγωγής στην ΕΕ.


