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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και 
την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/200/ΕΚ
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0658),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0371/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου 
αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη την από 1ης Φεβρουαρίου 2012 γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1,

– έχοντας υπόψη την από 1ης Φεβρουαρίου 2012 γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας2,

– έχοντας υπόψη την από 1ης Φεβρουαρίου 2012 γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και 
Τουρισμού και της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2012),

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

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

                                               
1 ΕΕ C 0000, 0.0.2012, σ. 0.
2 ΕΕ C 0000, 0.0.2012, σ. 0.
3 ΕΕ C 0000, 0.0.2012, σ. 0.
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη 
υποδομή από περιβαλλοντική, κοινωνική 
και οικονομική άποψη είναι εκείνη της 
οποίας η κατασκευή μπορεί να 
αποφευχθεί· λαμβάνοντας συνεπώς 
υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση είναι 
θεμελιώδους σημασίας και ότι πρέπει να 
ληφθούν πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις 
που θα έχει ενδεχόμενως η οδηγία περί 
ενεργειακής απόδοσης στην προσπάθεια 
μείωσης των μελλοντικών αναγκών σε 
υποδομές.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνολογική 
περιπλοκότητα του νέου ενεργειακού 
μείγματος, η οποία οφείλεται στην 
σημαντική πρόσθετη συμβολή των 
ανανεώσιμων πηγών εντός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, έχει αυξήσει τον 
κίνδυνο έλλειψης συντονισμού και ίσως 
και διακοπών παροχής σε πολλαπλώς 
αλληλοεξαρτώμενα δίκτυα. Ο εγγύς 
συντονισμός των συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τόσο σε 
επίπεδο περιφερειών όσο και σε επίπεδο 
ΕΕ, με σκοπό την συλλογή πληροφοριών 
για τις διασυνοριακές ανταλλαγές σε 
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πραγματικό χρόνο, μπορεί να αποβεί 
σημαντικό εργαλείο για εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, φορείςεκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς, τον Οργανισμό 
και την Επιτροπή μέσω της εκμαίευσης 
των αναγκαίων πληροφοριών για τον 
σχεδιασμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία των δικτύων υποδομής. Το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ENTSO-E) και το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Αερίου (ENTSO-G) οφείλουν 
να υποβάλουν προτάσεις στην Επιτροπή 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
ορθού επιχειρησιακού συντονισμού σε 
πραγματικό χρόνο των ευρωπαϊκών 
ενεργειακών υποδομών.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση 
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, χωρίς να καταστρατηγείται το 
δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν 
έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία 
αφορούν την επικράτειά τους. Σύμφωνα με 
μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο 
πλαίσιο της συνοδευτικής εκτίμησης 
επιπτώσεων, υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των έργων αυτού του είδους ανέρχεται 
περίπου στα 100 στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και στα 50 στον 

(17) Ο κατάλογος των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που αφορά ολόκληρη την 
Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί στα έργα 
με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας 
των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών 
υποδομών. Για το σκοπό αυτό, η σχετική 
απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από την 
Επιτροπή, χωρίς να καταστρατηγούνται οι 
αρχές της διαφάνειας και της 
αντικειμενικότητας κατά την διαδικασία 
επιλογής έργου. Το δικαίωμα των κρατών 
μελών να εγκρίνουν έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την 
επικράτειά τους είναι κατοχυρωμένο 
βάσει της Συνθήκης. Σε περίπτωση 
άρνησης εκ μέρους κρατών μελών όσον 
αφορά έργα κοινού ενδιαφέροντος στην 
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τομέα του αερίου. επικράτειά τους, πρέπει η εν λόγω 
άρνηση να αιτιολογείται πλήρως και να 
συνοδεύεται από εκτεταμένη αιτιολογική 
επιχειρηματολογία. Σύμφωνα με μια 
ανάλυση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
της συνοδευτικής εκτίμησης επιπτώσεων, 
υπολογίζεται ότι ο αριθμός των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος ανέρχεται περίπου 
στα 100 στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και στα 50 στον τομέα του 
αερίου.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Κατόπιν αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των ισχυουσών 
διατάξεων περί χορήγησης αδειών, 
πρέπει να παροτρύνονται τα κράτη μέλη 
να εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις όχι 
μόνο σε έργα κοινού ενδιαφέροντος αλλά 
και σε οποιοδήποτε έργο κρίνεται 
απαραίτητο από άποψη τεχνικής 
βιωσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν εθνικά έργα τα οποία έχουν ενδεχομένως αντίκτυπο επί των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος και είναι σημαντικά για την ανάπτυξη αυτών και την ενίσχυση των εθνικών 
δικτύων και τα οποία εντούτοις δεν συμπεριλαμβάνονται εντός του έργου κοινού ενδιαφέροντος 
και κινδυνεύουν συνεπώς από σημαντικές καθυστερήσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η σωστή και συντονισμένη εφαρμογή 
της τροποποιημένης οδηγίας 85/337/ΕΚ 
του Συμβουλίου και των συμβάσεων του
Aarhus και του Espoo θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την εναρμόνιση των βασικών 
αρχών για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ 
άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις 
εκτιμήσεις που διενεργούν για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος και, όπου είναι δυνατόν, να 
προβλέπουν κοινές εκτιμήσεις.

(23) Η σωστή και συντονισμένη εφαρμογή 
της τροποποιημένης οδηγίας 85/337/ΕΚ 
του Συμβουλίου και των συμβάσεων του 
Aarhus και του Espoo θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την εναρμόνιση των βασικών 
αρχών για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ 
άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις 
εκτιμήσεις που διενεργούν για έργα κοινού 
ενδιαφέροντος και, όπου είναι δυνατόν, να 
προβλέπουν κοινές εκτιμήσεις. Πρέπει να 
παροτρύνονται τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και
μεθόδους οικοδόμησης διοικητικών 
ικανοτήτων ως προς τις διαδικασίες 
χορήγησης αδειών και πρέπει η Επιτροπή 
να συμβάλει στην στήριξη τούτων των 
προσπαθειών.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, η 
απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών πρέπει να συνοδεύεται από σαφή 
προθεσμία για την απόφαση που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του έργου. Η προθεσμία 
αυτή θα πρέπει να παρακινεί τον 
αποτελεσματικότερο ορισμό και τη 
διαχείριση των διαδικασιών και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει 
συμβιβασμούς ως προς τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
συμμετοχής του κοινού.

(24) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα 
της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών, η 
απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών πρέπει να συνοδεύεται από σαφή 
προθεσμία για την απόφαση που 
λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με 
την κατασκευή του έργου και από μέτρα 
παρότρυνσης των εθνικών αρχών 
προκειμένου να υιοθετήσουν νέες και 
αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας.
Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να παρακινεί 
τον αποτελεσματικότερο ορισμό και τη 
διαχείριση των διαδικασιών και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει 
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συμβιβασμούς ως προς τα υψηλά πρότυπα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
συμμετοχής του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς, τα τιμολόγια 
πρόσβασης σε δίκτυα αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παρέχουν 
τα κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα. Κατά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι τα κίνητρα για τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινήτρων, αναλογούν 
στον ειδικό βαθμό επικινδυνότητας του 
έργου. Αυτό ισχύει κυρίως στον τομέα του 
ηλεκτρισμού και των καινοτόμων
τεχνολογιών μεταφοράς, με στόχο την 
ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε μεγάλο βαθμό, την κατανομή 
των ενεργειακών πόρων, την ανταπόκριση 
στη ζήτηση στο πλαίσιο των 
διασυνδεδεμένων δικτύων και την παροχή 
προηγμένης δυναμικότητας ή επιπλέον 
ευελιξίας στην αγορά από τις υποδομές 
μεταφοράς αερίου, ώστε να υπάρξει 
δυνατότητα για βραχυπρόθεσμες 
συναλλαγές ή εφεδρικό εφοδιασμό σε 
περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού.

(28) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας περί εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς, τα τιμολόγια 
πρόσβασης σε δίκτυα αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παρέχουν 
τα κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα. Κατά 
την εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ένα σταθερό και 
προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο με
κίνητρα για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μακροπρόθεσμων κινήτρων, τα οποία 
αναλογούν στον ειδικό βαθμό 
επικινδυνότητας του έργου. Αυτό ισχύει 
κυρίως στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
των καινοτόμων τεχνολογιών μεταφοράς, 
με στόχο την ενοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε μεγάλο βαθμό, την 
κατανομή των ενεργειακών πόρων, την 
ανταπόκριση στη ζήτηση στο πλαίσιο των 
διασυνδεδεμένων δικτύων και την παροχή 
προηγμένης δυναμικότητας ή επιπλέον 
ευελιξίας στην αγορά από τις υποδομές 
μεταφοράς αερίου, ώστε να υπάρξει 
δυνατότητα για βραχυπρόθεσμες 
συναλλαγές ή εφεδρικό εφοδιασμό σε 
περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πλεονέκτημα που προσφέρει ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ότι δίνει 
την δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης και στους επενδυτές να βρίσκουν χρηματοδοτικούς 
πόρους στις κεφαλαιαγορές για την υλοποίηση τούτων των επενδύσεων χωρίς κινδύνους 
ρυθμιστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς. Αυτή η 
χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να 
διασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων 
συνεργειών με χρηματοδότηση από μέσα 
που εμπίπτουν σε άλλες πολιτικές της 
Ένωσης. Ειδικότερα, η διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα 
χρηματοδοτήσει τα ευφυή δίκτυα διανομής 
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής 
σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές 
χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται.

(30) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους 
τομείς του ηλεκτρισμού, του αερίου και 
του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
ενίσχυση από την Ένωση για μελέτες και, 
υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, 
βάσει της πρότασης κανονισμού για τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(κανονισμός CEF). Η ενίσχυση αυτή θα 
έχει τη μορφή επιχορηγήσεων ή 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
στήριξη ανάλογα με τις εξατομικευμένες 
ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
που δεν θεωρούνται βιώσιμα βάσει του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και 
των συνθηκών της αγοράς, στον βαθμό 
που συνάδουν με την νομοθεσία της 
Ένωσης σχετικά με την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη 
θα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη των 
απαραίτητων συνεργειών με 
χρηματοδότηση από μέσα που εμπίπτουν 
σε άλλες πολιτικές της Ένωσης. 
Ειδικότερα, η διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» θα χρηματοδοτήσει τα ευφυή 
δίκτυα διανομής ενέργειας τοπικής ή 
περιφερειακής σημασίας. Οι δύο αυτές 
πηγές χρηματοδότησης 
αλληλοσυμπληρώνονται.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου και βρίσκεται στην 
επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

1. ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε 
υλικός εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για 
να επιτρέπει την μεταφορά και την 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας ή αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων παραλαβής, 
επαναεριοποίησης υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ή συμπιεσμένου 
φυσικού αερίου (ΣΦΑ), τη μεταφορά 
πετρελαίου ή διοξειδίου του άνθρακα ή την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου 
ή διοξειδίου του άνθρακα και βρίσκεται 
στην επικράτεια της Ένωσης ή συνδέει την 
Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς, ή άλλος φορέας 
εκμετάλλευσης ή επενδυτής που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης έργου κοινού ενδιαφέροντος ή

α) ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
μεταφοράς, ή άλλος φορέας 
εκμετάλλευσης ή επενδυτής που 
δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης έργου κοινού ενδιαφέροντος 
όπως καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «Οργανισμός» νοείται ο 
Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
713/2009.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. ως «Περιφερειακή Ομάδα» νοείται 
ομάδα που θεσπίζεται εν συνεχεία των 
διαδρόμων προτεραιότητας όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα Ι και μπορεί 
να περιλαμβάνει εκπροσώπους κρατών 
μελών, εθνικών ρυθμιστικών αρχών, 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς, ενδεχομένως επιλέξιμων 
φορέων υλοποίησης έργων και 
οργανώσεων εκπροσώπησης παραγωγών 
και φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
διανομής, καθώς επίσης και 
εκπροσώπους της Επιτροπής, του 
Οργανισμού και αμφοτέρων των ENTSO· 
η ομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα 
συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιλογής έργων κοινού ενδιαφέροντος και 
παρακολούθησης της υλοποίησής τους·

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. ως «συναίνεση» νοείται το 
αποτέλεσμα μιας ομαδικής διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων που βασίζεται στην 
σύμφωνη γνώμη, μετά ή άνευ ομοφωνίας, 
των συμμετεχόντων στην διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη 
την Ένωση. Ο κατάλογος αναθεωρείται 
και επικαιροποιείται ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν κάθε δύο 
χρόνια. Ο πρώτος κατάλογος θα εγκριθεί 
το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν 
όσον αφορά το έργο τους αίτηση επιλογής 
για έργο κοινού ενδιαφέροντος προς την 
αρμόδια ομάδα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 στοιχείο (1) του 
Παραρτήματος ΙΙΙ εντός τριών μηνών 
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και διαδικαστικής καθαρότητας, όλες οι προθεσμίες θα έχουν ως σημείο 
αφετηρίας την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο τμήμα 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τη συμβολή 
του κάθε έργου στην υλοποίηση των 
διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι και 
σύμφωνα με το κατά πόσο πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4. Για 
κάθε επιμέρους πρόταση έργου απαιτείται 
έγκριση από το(α) κράτος(η) μέλος(η), 
την επικράτεια του(ων) οποίου(ων) 
αφορά το έργο.

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο περιφερειακό κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος λαμβάνοντας 
υπόψη τα εξής:

– τη διαδικασία που ορίζεται στο τμήμα 2 
του παραρτήματος ΙΙΙ· και
– τη συμβολή του κάθε έργου στην 
υλοποίηση των στόχων των διαδρόμων 
και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών όπως
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι · και

– κατά πόσο πληρεί το κάθε έργο τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Άρθρο 4, 
παράγραφοι 1 και 2· και
– την αξιολόγηση της βαθμού 
συνεισφοράς του έργου στην εκπλήρωση 
καθενός από τα ειδικά κριτήρια που 
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ορίζονται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχεία (α) έως (ε), όπως 
εφαρμόζονται ανά κατηγορία έργου και 
βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3)· και
– την συμβολή στους σκοπούς της 
εδαφικής συνοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει με την ΣΕΕ και την ΣΛΕΕ την εδαφική συνοχή και την 
προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας ως γενικούς 
στόχους της Ένωσης και παραχωρεί στην Ένωση συντρέχουσες αρμοδιότητες με τα κράτη μέλη 
(άρθρα 174 και 194(1) ΣΛΕΕ) σε αυτό το θέμα. Είναι δε σαφές ότι κάθε έργο πρέπει να 
υποβληθεί σε αξιολόγηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων προκειμένου να αναδειχθούν σαφέστερα 
τα πλεονεκτήματα κάθε έργου και η συμβολή αυτού στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων 
της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής, σε αντίθεση με μια αξιολόγηση βάσει 
ενός μοναδικού κριτηρίου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στον Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο 
Οργανισμός»).

Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
τρεις μήνες μετά το χρονικό όριο που 
καθορίζεται στο άρθρο 2α, κάθε ομάδα 
υποβάλλει τον προτεινόμενο κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος στον 
Οργανισμό για τη Συνεργασία 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «ο 
Οργανισμός»).

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
έξι μήνες πριν την ημερομηνία έγκρισης 
του καταλόγου για όλη την Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
ομάδα υποβάλλει τον προτεινόμενο 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην Επιτροπή.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ και το αργότερο 
τρεις μήνες μετά το χρονικό όριο που 
καθορίζεται στο άρθρο 2α, κάθε ομάδα 
υποβάλλει τον προτεινόμενο κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Όταν Περιφερειακή Ομάδα εκπονεί 
τον κατάλογο των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που προτείνει, πρέπει η 
κάθε πρόταση έργου να αποσπά την 
έγκριση του κράτους μέλους ή των 
κρατών μελών στην επικράτεια του 
οποίου ή των οποίων τοποθετείται το 
έργο. 
Η άρνηση εκ μέρους κράτους μέλους να 
εγκρίνει επιλογή έργου κοινού 
ενδιαφέροντος στην οποία προέβη 
Περιφερειακή Ομάδα πρέπει να 
συνοδεύεται από:
α) εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης·
β) λεπτομερές και αναλογικό σχέδιο 
εναλλακτικών μέτρων που απαιτούνται 
για την επίτευξη των στόχων του 
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απορριφθέντος έργου, υπό την 
προϋπόθεση ότι διατηρείται το ίδιο 
επίπεδο οικονομικής αποδοτικότητας και 
ότι απορρέουν τα ίδια οφέλη για τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να 
αυξάνονται οι επι μέρους επιβαρύνσεις 
τους· 
Σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον 
κράτος μέλος αντιτίθεται στην απόφαση 
του κράτους μέλους ή των κρατών μελών 
στην επικράτεια του οποίου ή των οποίων 
τοποθετείται το έργο, το θέμα 
παραπέμπεται στον Οργανισμό ο οποίος 
γνωμοδοτεί ως προς την σημασία του 
προτεινόμενου έργου στην προσπάθεια 
ολοκλήρωσης της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς της Ένωσης, 
επίτευξης των στόχων της ενεργειακής 
και κλιματικής πολιτικής και διαφάλισης 
της ασφάλειας του εφοδιασμού. Μέχρι να 
ληφθεί η γνώμη του Οργανισμού, ο 
κατάλογος των προτεινόμενων έργων που 
αφορούν την Ομάδα τίθεται σε 
κατάσταση αναμονής.
Σε περίπτωση που ο Οργανισμός 
αποφανθεί ότι το έργο αξίζει να 
συγκαταλεγεί στα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, ο Οργανισμός και η Επιτροπή 
επανεξετάζουν την εμπεριστατωμένη 
αιτιολόγηση των κρατών μελών 
προκειμένου να αξιολογήσουν κατά πόσο 
είναι εφικτή η εξεύρεση λύσης ώστε να 
ενταχθεί το έργο στον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεκτιμούν το ευρωπαϊκό συμφέρον όταν αποφασίζουν να 
απορρίψουν ένα έργο. Ουδέτεροι και αντικειμενικοί κανόνες παιχνιδιού ως προς την 
διαδικασία επιλογής πρέπει να εξασφαλίζονται με την βοήθεια της Επιτροπής και του 
Οργανισμού όταν υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα έργα.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή σχετικά με τους 
προτεινόμενους καταλόγους έργων 
κοινού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τη συνεπή εφαρμογή των 
κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 4 στις 
ομάδες και τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός τριών 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
των προτεινόμενων καταλόγων έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, ο 
Οργανισμός υποβάλλει αιτιολογημένη 
σύσταση στην Επιτροπή προτείνοντας τα 
εξής:

– για κάθε περιφερειακό κατάλογο, σειρά 
κατάταξης των έργων αθροισμένων ανά 
δέσμες, σε περιορισμένο αριθμό 
κατηγοριών, αναλόγως του βαθμού 
προτεραιότητας·
– ενιαίο κατάλογο έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση, αθροισμένων αναλόγως των 
αντιστοίχων δεσμών.

Στην ανάλυσή του, ο Οργανισμός 
λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 4, τα αποτελέσματα 
της ανάλυσης που εκπονούν τα ENTSO 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του αερίου σύμφωνα με το σημείο 2.6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ και την συνεπή 
εφαρμογή αυτών σε όλες τις Ομάδες. Ο 
Οργανισμός λαμβάνει επίσης υπόψη τον 
βαθμό συνοχής των έργων με μια 
συνεκτική φιλοσοφία επέκτασης του 
δικτύου με στόχους την οικονομική 
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αποδοτικότητα, την διασυνοριακή 
επιχειρησιακή ολοκλήρωση καθώς και 
τις συγκεκριμένες δυνατότητες κάθε 
περιφέρειας να συμβάλει με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στην προσπάθεια επίτευξης 
των στόχων της ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εντός δύο μηνών από την παραλαβή 
της σύστασης σχετικά με κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αποστέλλει ο 
Οργανισμός, η Επιτροπή εκπονεί 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος 
που ισχύει για ολόκληρη την Ένωση, 
αθροισμένων ανά δέσμες ενώ ταυτόχρονα 
μεριμνά ώστε να δίδεται επαρκής 
προσοχή στα περιφερειακά και μικρά 
κράτη μέλη και στον στόχο να 
τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση 
εντός της ΕΕ μέχρι το 2015. Ο κατάλογος 
επανεξετάζεται και επικαιροποιείται, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κάθε δύο 
χρόνια, σε συνάρτηση με τα δεκαετή 
σχέδια ανάπτυξης δικτύου της Ένωσης 
και σύμφωνα με την διαδικασία που 
ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 6α του 
παρόντος άρθρου 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έμφαση στα περιφερειακά κράτη μέλη και ο τερματισμός της ύπαρξης «ενεργειακών νήσων» 
συμφωνούν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η Επιτροπή υποβάλλει στις 
Περιφερειακές Ομάδες και δημοσιοποιεί 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας του 
καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

In respect for the principles of transparency.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος πληρούν 
τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος πληρούν 
τα ακόλουθα γενικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας:

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το έργο συνάδει με τους ενεργειακούς 
και κλιματικούς στόχους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το έργο είναι απαραίτητο και την
υλοποίηση των διαδρόμων και ζωνών 
προτεραιότητας των ενεργειακών 
υποδομών που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι· και

α) το έργο συμβάλλει σημαντικά στην 
υλοποίηση των στόχων των διαδρόμων 
και ζωνών προτεραιότητας των 
ενεργειακών υποδομών που καθορίζονται 
στο παράρτημα Ι και αξιολογούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
πα΄ροντος άρθρου· και

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το έργο αφορά τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη είτε διασχίζοντας απευθείας τα 
σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών είτε γιατί βρίσκεται στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους και έχει 
σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο, όπως 
ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος 
IV.

γ) το έργο αφορά τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη εάν διασχίζει απευθείας τα χερσαία ή 
θαλάσσια σύνορα ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών ή εάν βρίσκεται στην 
επικράτεια ενός κράτους μέλους αλλά έχει 
ωστόσο σημαντικό διασυνοριακό 
αντίκτυπο ή, στην περίπτωση εσωτερικής 
ενίσχυσης, εάν αφορά διασυνοριακή 
διασύνδεση όπως ορίζεται στο σημείο 1 
του παραρτήματος IV ή εάν αποσκοπεί 
στην σύνδεση νησιών και περιφερειακών 
περιοχών με κεντρικές περιοχές της 
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Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ανάγκη να 
υποστηριχθεί η ενσωμάτωση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε έργα ενίσχυσης 
της εσωτερικής μεταφοράς εάν συμβάλλουν σε διασυνοριακή μεταφορά σύμφωνα με τα 
κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα IV.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για τα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), το έργο 
συμβάλλει σημαντικά σε τουλάχιστον ένα 
από τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

α) για τα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), τα 
επιλέξιμα έργα συμβάλλουν σημαντικά σε 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ειδικά 
κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενοποίηση της αγοράς, ανταγωνισμός και 
ευελιξία των συστημάτων·

– ενοποίηση της αγοράς, ανταγωνισμός και 
ευελιξία των συστημάτων· ιδιαίτερη 
έμφαση στην αύξηση της διασυνοριακής 
διασύνδεσης και στην αποτροπή 
συμφορήσεων κατά τη μεταφορά·

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της 
μεταφοράς της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε σημαντικά κέντρα 
κατανάλωσης και χώρους αποθήκευσης·

– βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενσωμάτωσης της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο δίκτυο και της μεταφοράς 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε σημαντικά κέντρα κατανάλωσης 
και χώρους αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τα έργα αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 
του παραρτήματος ΙΙ, το έργο συμβάλλει 
σημαντικά σε τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

β) για τα έργα αερίου που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 
του παραρτήματος ΙΙ, τα επιλέξιμα έργα
συμβάλλουν σημαντικά σε τουλάχιστον 
ένα από τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων μέσω της διαφοροποίησης των 
πηγών εφοδιασμού, των υποκαταστάσεων 
και των οδών εφοδιασμού·

– ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων μέσω της διαφοροποίησης των 
πηγών εφοδιασμού, των υποκαταστάσεων 
και των οδών εφοδιασμού και των 
αντίστροφων ροών·
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Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αύξηση της προσαρμοστικότητας και της 
ασφάλειας της μεταφοράς διοξειδίου του 
άνθρακα·

αύξηση της προσαρμοστικότητας και της 
ασφάλειας της μεταφοράς διοξειδίου του 
άνθρακα ή της αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την κατάταξη των έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της ίδιας 
προτεραιότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη ο επείγων χαρακτήρας 
κάθε προτεινόμενου έργου για την 
υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, τον αριθμό των κρατών 
μελών που επηρεάζει κάθε έργο, καθώς 
επίσης και την συμπληρωματικότητά του
ως προς τα άλλα προτεινόμενα έργα. Για 
τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία του 
σημείου 1 στοιχείο ε) του παραρτήματος 
ΙΙ, λαμβάνονται δεόντως υπόψη και ο
αριθμός των χρηστών που αφορά το έργο, 
η ετήσια κατανάλωση ενέργειας και το 
ποσοστό παραγωγής από πόρους χωρίς 
δυνατότητα μεταφοράς στην περιοχή που 
καλύπτουν οι εν λόγω χρήστες.

4. Κατά την κατάταξη των έργων που 
συμβάλλουν στην υλοποίηση της ίδιας 
προτεραιότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη:

– ο επείγων χαρακτήρας κάθε 
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προτεινόμενου έργου για την υλοποίηση 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής που 
αφορούν την ολοκλήρωση της αγοράς και 
τον ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα και την 
ασφάλεια του εφοδιασμού·
– ο αριθμός των κρατών μελών που 
επηρεάζει κάθε έργο, υπό τον όρο ότι 
κανένα κράτος μέλος δεν υφίσταται 
διακρίσεις λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης·
– η συμπληρωματικότητα του έργου ως 
προς τα άλλα προτεινόμενα έργα·

– έργα στα οποία συμμετέχουν φορείς 
εκμετάλλευσης από κράτη μέλη άλλα από 
εκείνο στου οποίου την επικράτεια 
τοποθετείται το έργο·
– Για τα έργα που εμπίπτουν στην 
κατηγορία του σημείου 1 στοιχείο ε) του 
παραρτήματος ΙΙ, ο αριθμός των χρηστών 
που αφορά το έργο, η ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας και το ποσοστό παραγωγής από 
πόρους χωρίς δυνατότητα μεταφοράς στην 
περιοχή που καλύπτουν οι εν λόγω 
χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς υλοποίησης υλοποιούν έργα 
κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με
πρόγραμμα υλοποίησης, το οποίο
περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τις 
μελέτες σκοπιμότητας και σχεδιασμού, τη 
ρυθμιστική έγκριση, την κατασκευή και τη 
θέση σε λειτουργία και το πρόγραμμα 
χορήγησης αδειών που αναφέρεται στο 
άρθρο 11, παράγραφος 3. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς, 
διανομής ή άλλοι φορείς εκμετάλλευσης 
αναλαμβάνουν τη λειτουργία έργων κοινού 
ενδιαφέροντος στην περιοχή τους.

1. Οι φορείς υλοποίησης εκπονούν 
πρόγραμμα υλοποίησης προς έγκριση από 
τον Οργανισμό για να υλοποιήσουν έργα 
κοινού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω
πρόγραμμα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα 
για τις μελέτες σκοπιμότητας και 
σχεδιασμού, τη ρυθμιστική έγκριση, την 
κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία και 
το πρόγραμμα χορήγησης αδειών που 
αναφέρεται στο Άρθρο 11 παράγραφος 3. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς, διανομής ή άλλοι φορείς 
εκμετάλλευσης αναλαμβάνουν τη 
λειτουργία έργων κοινού ενδιαφέροντος 
στην περιοχή τους είτε ανεξάρτητα είτε σε 
κοινοπραξία με φορείς από άλλα κράτη 
μέλη. Ο Οργανισμός συμβουλεύει τις 
Ομάδες σχετικά με την δυνατότητα 
υλοποίησης από νομική άποψη και ιδίως 
όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα 
ρυθμιστικής έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός και οι ομάδες 
παρακολουθούν την σημειωθείσα πρόοδο 

2. Ο Οργανισμός και οι ομάδες 
παρακολουθούν την σημειωθείσα πρόοδο 
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σχετικά με την υλοποίηση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος. Οι ομάδες δύνανται 
να ζητούν επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
3, 4 και 5, να επαληθεύουν τις επί τόπου 
παρεχόμενες πληροφορίες και να 
συγκαλούν συνεδριάσεις με τα 
εμπλεκόμενα μέρη. Οι ομάδες δύνανται 
επίσης να ζητήσουν από τον Οργανισμό να 
λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος.

σχετικά με την υλοποίηση των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος. Προς τον σκοπό 
τούτο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι 
φορείς υλοποίησης υποβάλλουν εκθέσεις 
στην εκάστοτε Περιφερειακή Ομάδα 
σχετικά με την πραγματοποιηθείσα 
πρόοδο. Οι ομάδες δύνανται να ζητούν 
επιπλέον πληροφορίες σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3, 4 και 5, επαληθεύουν επί 
τόπου τις πληροφορίες και συγκαλούν 
συνεδριάσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι 
ομάδες δύνανται επίσης να ζητήσουν από 
τον Οργανισμό ή από τις σχετικές εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές να εκδώσουν 
κατευθυντήριες γραμμές και να 
αναθέσουν στους φορείς υλοποίησης να 
λάβουν μέτρα για την επίσπευση της 
υλοποίησης των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με το πρόγραμμα 
υλοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, τις καθυστερήσεις σε 
σχέση με το πρόγραμμα υλοποίησης και 
τυχόν άλλες δυσκολίες.

β) κατά περίπτωση, τις καθυστερήσεις σε 
σχέση με το πρόγραμμα υλοποίησης, τους 
λόγους της καθυστέρησης και 
λεπτομέρειες για τυχόν άλλες δυσκολίες.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε έτος, κατά τη συνεδρίαση που 
έπεται της παραλαβής των ετήσιων 
εκθέσεων που προβλέπει η παράγραφος 3, 
οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 υποβάλλουν 
έκθεση στην αντίστοιχη ομάδα σχετικά με 
την κατάσταση και, κατά περίπτωση, τις 
καθυστερήσεις της υλοποίησης έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την 
αντίστοιχη επικράτειά τους.

5. Κάθε έτος, κατά τη συνεδρίαση που 
έπεται της παραλαβής των ετήσιων 
εκθέσεων που προβλέπει η παράγραφος 3, 
οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 υποβάλλουν 
έκθεση στην αντίστοιχη ομάδα σχετικά με 
την κατάσταση και, κατά περίπτωση, τις 
καθυστερήσεις της υλοποίησης έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την 
αντίστοιχη επικράτειά τους και τους 
λόγους για τις εν λόγω καθυστερήσεις.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν η θέση σε λειτουργία έργου κοινού 
ενδιαφέροντος παρουσιάζει καθυστέρηση 
άνω των δύο ετών σε σχέση με το 
πρόγραμμα υλοποίησης χωρίς επαρκή 
αιτιολογία:

6. Εάν η θέση σε λειτουργία έργου κοινού 
ενδιαφέροντος παρουσιάζει καθυστέρηση 
άνω των δύο ετών σε σχέση με το 
πρόγραμμα υλοποίησης για λόγους άλλους 
εκτός από ανωτέρα βία για την οποία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο φορέας:

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο φορέας υλοποίησης του έργου αυτού 
αποδέχεται επενδύσεις από έναν ή 
περισσότερους άλλους φορείς υλοποίησης 
ή επενδυτές για την πραγματοποίηση του 

α) Μόλις η καθυστέρηση υπερβεί τα δύο 
χρόνια, ο φορέας υλοποίησης του έργου 
αυτού οφείλει, εντός τριών μηνών, να 
αποδεχτεί επενδύσεις από έναν ή 
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έργου. Ο φορέας εκμετάλλευσης του 
συστήματος, στην περιοχή του οποίου 
πραγματοποιείται η επένδυση, παρέχει 
στον(ους) φορέα(είς) υλοποίησης ή 
τον(ους) επενδυτή(ές) όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης, συνδέει 
τα νέα στοιχεία του ενεργειακού με το 
δίκτυο μεταφοράς και γενικά καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
διευκολύνει την πραγματοποίηση της 
επένδυσης και την ασφαλή, αξιόπιστη και 
αποδοτική λειτουργία και τη συντήρηση 
του έργου κοινού ενδιαφέροντος.

περισσότερους άλλους φορείς υλοποίησης 
ή επενδυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 παράγραφος 5 για την 
πραγματοποίηση του έργου Ο σχετικός 
φορέας εκμετάλλευσης του συστήματος, 
στην περιοχή του οποίου πραγματοποιείται 
η επένδυση, παρέχει στον(ους) φορέα(είς) 
υλοποίησης ή τον(ους) επενδυτή(ές) όλες 
τις απαιτούμενες πληροφορίες για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης, συνδέει 
τα νέα στοιχεία του ενεργειακού με το 
δίκτυο και γενικά καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να διευκολύνει την 
πραγματοποίηση της επένδυσης και την 
ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική 
λειτουργία και τη συντήρηση του έργου 
κοινού ενδιαφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η Επιτροπή δύναται να προκηρύξει
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην 
οποία μπορεί να συμμετάσχει 
οποιοσδήποτε φορέας υλοποίησης έργου, 
ώστε να υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με 
συμπεφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

β) όταν ο φορέας υλοποίησης δεν έχει 
συμμορφωθεί με το σημείο (α), η 
Επιτροπή προκυρήσσει εντός δύο μηνών
πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην 
οποία μπορεί να συμμετάσχει 
οποιοσδήποτε φορέας υλοποίησης έργου 
κατά την έννοια του άρθρου 2(5), ώστε να 
υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με 
συμπεφωνημένο χρονοδιάγραμμα

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος είναι έργα υψηλού βαθμού προτεραιότητας και ήδη υπάρχει 
ανοχή για καθυστερήσεις μέχρι δύο χρόνια. Καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τούτο το όριο δεν 
γίνονται αποδεκτές παρά για λόγους πέρα από τον έλεγχο του φορέα. Οι ευθύνες του φορέα 
πρέπει από αυτή την άποψη να είναι σαφείς, όπως σαφή πρέπει να είναι και τα χρονικά όρια για 
περαιτέρω δράση που θέτει η Επιτροπή. Η έναρξη διαδικασίας υποβολής προτάσεων αποτελεί 
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ένα αποτελεσματικό μέτρο για να αποφεύγονται τα αδιέξοδα και για να προαχθεί η ολοκλήρωση 
της αγοράς.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής έργου 
κοινού ενδιαφέροντος από τον κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει 
για ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος, εάν:

Εφόσον δεν έχουν αρχίσει οι οικοδομικές 
εργασίες ή εφόσον δεν έχουν αναληφθεί 
ακόμη οικονομικές υποχρεώσεις έναντι 
προμηθευτών εξοπλισμού, υπάρχει
δυνατότητα διαγραφής έργου κοινού 
ενδιαφέροντος από τον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για 
ολόκληρη την Ένωση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3 
(6α), εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν έχει προχωρήσει το έργο μέχρι ένα σημείο, δεν θα πρέπει να διαγράφεται από τον κατάλογο 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος για να μην δημιουργείται ανασφάλεια στους επένδυτες.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πόρισμα της ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα που εκπονούν τα ENTSO 
σύμφωνα με το σημείο 6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ δεν είναι θετικό για το 
έργο·

α) το έργο δεν περιλαμβάνεται πλέον στο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων·

Or. en
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το έργο δεν περιλαμβάνεται πλέον στο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων·

β) το πόρισμα της ανάλυσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο το ενεργειακό 
σύστημα που εκπονούν τα ENTSO 
σύμφωνα με το σημείο 6 του 
παραρτήματος ΙΙΙ δεν είναι θετικό για το 
έργο·

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Προκειμένου να παρακολουθείται ο 
βαθμός διαλειτουργικότητας του δικτύου 
υποδομών, οι φορείς υλοποίησης 
εξετάζουν στις προτάσεις τους το 
ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του έργου τους 
στο σύστημα επιχειρησιακού συντονισμού 
του άρθρου 14 α. 

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Μόλις αρχίσει να λειτουργεί το έργο 
κοινού ενδιαφέροντος, ο Οργανισμός 
παρακολουθεί τον βαθμό ουσιαστικής 
συμβολής του έργου στην προσπάθεια 
εκπλήρωσης των γενικών και ειδικών 
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κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία 
συμπεριλήφθηκε το έργο στον κατάλογο 
των έργων κοινού ενδιαφέροντος. Προς 
τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός διαθέτει 
πλήρη πρόσβαση στις αναφερόμενες στο 
άρθρο 14α πληροφορίες και τις 
συμπληρώνει με τις πληροφορίες που έχει 
αποκτήσει από την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) 1227/2011.

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν έργο κοινού ενδιαφέροντος 
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι 
αφορά την υλοποίησή του, η Επιτροπή 
δύναται να διορίζει Ευρωπαίο συντονιστή 
για περίοδο διάρκειας έως και ενός έτους 
με δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές.

1. Όταν έργο κοινού ενδιαφέροντος 
αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε ό,τι 
αφορά την υλοποίησή του, η Επιτροπή 
διορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη, Ευρωπαίο 
συντονιστή για περίοδο διάρκειας έως και 
ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης δύο 
φορές.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της 
αντίστοιχης Περιφερειακής Ομάδας και 
να υποβάλει εκθέσεις σχετικά·

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται με 
τον Ευρωπαίο Συντονιστή κατά την 
εκτέλεση των αναφερομένων στις 
παραγράφους 2 και 4 καθηκόντων του/της.

5. Τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται 
πλήρως με τον Ευρωπαίο Συντονιστή κατά 
την εκτέλεση των αναφερομένων στις 
παραγράφους 2 και 4 καθηκόντων του/της.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατευθύνσεις για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των 
κατάλληλων μέτρων και για να 
διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των 
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος.

Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
εκδίδει κατευθύνσεις για να στηρίξει τα 
κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των 
κατάλληλων μέτρων και για να 
διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των 
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή 
παρακολουθεί την εφαρμογή των 
κατευθύνσεων σε στενή συνεργασία με τις 
Περιφερειακές Ομάδες σύμφωνα με το 
άρθρο 11a(3). 

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντονισμένο σύστημα: Η 
εμπεριστατωμένη απόφαση μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλαπλές επιμέρους 
νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που έχει 
εκδώσει η αρμόδια αρχή και άλλες 
εμπλεκόμενες αρχές. Η αρμόδια αρχή 
καθορίζει κατά περίπτωση μια λογική 
προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να 
εκδοθούν οι επιμέρους αποφάσεις. Η 
αρμόδια αρχή δύναται να λάβει επιμέρους 
απόφαση εξ ονόματος μιας άλλης εθνικής 
αρχής, εάν η απόφαση της εν λόγω αρχής 
δεν εκδοθεί εμπρόθεσμα και δεν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι για την 
καθυστέρηση. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
απορρίψει μια επιμέρους απόφαση άλλης 
εθνικής αρχής σε περίπτωση που δεν τη 
θεωρήσει επαρκώς τεκμηριωμένη σε σχέση 
με τα υποκείμενα στοιχεία που παρουσίασε 
η εν λόγω αρχή. Η αρμόδια αρχή 
διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών 
απαιτήσεων βάση της διεθνούς και 
ενωσιακής νομοθεσίας και οφείλει να 
αιτιολογήσει δεόντως την απόφασή της.

β) συντονισμένο σύστημα: Η 
εμπεριστατωμένη απόφαση μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλαπλές επιμέρους 
νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που έχει 
εκδώσει η αρμόδια αρχή και άλλες 
εμπλεκόμενες αρχές. Η αρμόδια αρχή 
καθορίζει κατά περίπτωση ομάδα 
εργασίας στην οποία εκπροσωπούνται 
όλες οι ενδιαφερόμενες αρχές 
προκειμένου να διαμορφώσουν σχέδιο 
διαδικασίας χορήγησης αδειών και 
προκειμένου να παρακολουθούν την 
εφαρμογή του. Σύμφωνα με το άρθρο 
11(1), η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει 
μια λογική προθεσμία εντός της οποίας 
πρέπει να εκδοθούν οι επιμέρους 
αποφάσεις. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
λάβει επιμέρους απόφαση εξ ονόματος 
μιας άλλης εθνικής αρχής, εάν η απόφαση 
της εν λόγω αρχής δεν εκδοθεί 
εμπρόθεσμα και εάν οι λόγοι για την 
καθυστέρηση υπερβαίνουν τον έλεγχο της 
ενδιαφερόμενης εθνικής αρχής. Η 
αρμόδια αρχή δύναται να απορρίψει μια 
επιμέρους απόφαση άλλης εθνικής αρχής 
σε περίπτωση που δεν τη θεωρήσει 
επαρκώς τεκμηριωμένη σε σχέση με τα 
υποκείμενα στοιχεία που παρουσίασε η εν 
λόγω αρχή. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει 
την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων 
βάση της διεθνούς και ενωσιακής 
νομοθεσίας και οφείλει να αιτιολογήσει 
δεόντως την απόφασή της.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για να 
διασφαλίσουν την κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερη διαχείριση των προσφυγών 
που αμφισβητούν την ουσιαστική ή τη 
διαδικαστική νομιμότητα της 
εμπεριστατωμένης απόφασης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κατά 
το δυνατόν αποδοτικότερη διαχείριση των 
προσφυγών που αμφισβητούν την 
ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα 
της εμπεριστατωμένης απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν την υποβολή του φακέλου της 
αίτησης στην αρμόδια αρχή με βάση το 
άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α), 
διενεργείται τουλάχιστον μία δημόσια 
διαβούλευση από τον φορέα υλοποίησης ή, 
όπου προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία, από την αρμόδια αρχή. Μέσω 
της δημόσιας διαβούλευσης 
ενημερώνονται σε πρώιμο στάδιο οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων που 
αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο α) του 
παραρτήματος VI σχετικά με το έργο και 
προσδιορίζεται η καταλληλότερη 
τοποθεσία ή διαδρομή και τα σχετικά 
ζητήματα που θα αφορά ο φάκελος της 
αίτησης. Οι ελάχιστοι όροι συμμετοχής 
στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση 
διευκρινίζονται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος VI. Ο φορέας υλοποίησης 
το έργου συντάσσει έκθεση που 
περιλαμβάνει συνοπτικά τα αποτελέσματα 
των σχετικών με την συμμετοχή του 
κοινού δραστηριοτήτων πριν την υποβολή 
του φακέλου της αίτησης. Η έκθεση αυτή 
υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο της 
αίτησης στην αρμόδια αρχή, η οποία 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα 

4. Πριν την υποβολή του φακέλου της 
αίτησης στην αρμόδια αρχή με βάση το 
άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α), 
διενεργείται τουλάχιστον μία δημόσια 
διαβούλευση από τον φορέα υλοποίησης ή, 
όπου προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία, από την αρμόδια αρχή. Μέσω 
της δημόσιας διαβούλευσης 
ενημερώνονται σε πρώιμο στάδιο οι 
ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων που 
αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο α) του 
παραρτήματος VI σχετικά με το έργο και 
προσδιορίζεται η καταλληλότερη 
τοποθεσία ή διαδρομή και τα σχετικά 
ζητήματα που θα αφορά ο φάκελος της 
αίτησης. Οι ελάχιστοι όροι συμμετοχής 
στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση 
διευκρινίζονται στο σημείο 4 του 
παραρτήματος VI. Ο φορέας υλοποίησης 
το έργου συντάσσει έκθεση που 
περιλαμβάνει συνοπτικά τα αποτελέσματα 
των σχετικών με την συμμετοχή του 
κοινού δραστηριοτήτων πριν την υποβολή 
του φακέλου της αίτησης. Η έκθεση αυτή 
υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο της 
αίτησης στην αρμόδια αρχή, η οποία 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα 
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αυτά κατά τη λήψη της εμπεριστατωμένης 
απόφασης.

αυτά κατά τη λήψη της εμπεριστατωμένης 
απόφασης. Η αρμόδια αρχή 
παρακολουθεί την διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την κατοχύρωση της έναρξης της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο(ι) 
φορέας(είς) υλοποίησης κοινοποιούν 
εγγράφως το έργο στην αρμόδια αρχή 
του(ων) οικείου(ων) κράτους(ών) 
μέλους(ών), το οποίο συνοδεύεται από μια 
σύντομη παρουσίαση του έργου με εύλογο 
βαθμό ανάλυσης. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή τη δέχεται 
ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν έχει φτάσει 
σε αρκετό βαθμό ωριμότητας για να 
περάσει στη διαδικασία χορήγησης άδειας, 
ή την απορρίπτει εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της και παρέχει με 
λεπτομέρειες στον αιτούντα όλες τις 
απαραίτητες πρόσθετες πληροφορίες, 
εκθέτοντας αναλυτικά την φύση, την 
προέλευση και τα χαρακτηριστικά των 
στοιχείων που ζητούνται. Η ημερομηνία 
υπογραφής της αποδοχής της κοινοποίησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας. 
Στην περίπτωση που εμπλέκονται δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη, η αποδοχή 
παραλαβής της κοινοποίησης από την 
τελευταία αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
προγενέστερη ημερομηνία για την 
προθεσμία, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο.
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Σε περίπτωση που λήξει η προθεσμία 
για την έκδοση της εμπεριστατωμένης 
απόφασης, η αρμόδια αρχή ή, όταν 
εφαρμόζεται το άρθρο 9 (2β), η αρμόδια 
αρχή από κοινού με τις ενδιαφερόμενες 
αρχές, παρουσιάζει στην αρμόδια ομάδα 
εντός ενός μηνός από την εκπνοή της 
προθεσμίας εμπεριστατωμένη 
αιτιολόγηση για την καθυστέρηση καθώς 
και τα μέτρα που έχει λάβει ή που 
πρόκειται να λάβει για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας χορήγησης αδειών με τη 
λιγότερη δυνατή καθυστέρηση Η ομάδα 
δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή 
να ενημερώνει τακτικά σχετικά με την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το 
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ζήτημα.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Παρακολούθηση της υλοποίησης του 
καθεστώτος προτεραιότητας των έργων 
κοινού ενδιαφέροντος και της 
διαδικασίας χορήγησης άδειας
1. Η αρμόδια αρχή και οι ενδιαφερόμενες 
εθνικές αρχές εκθέτουν στις συνεδριάσεις 
της Ομάδας την πρόοδο της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας όσον αφορά έργια 
κοινού ενδιαφέροντος.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει, 
διοργανώνει και διαφημίζει βραβείο το 
οποίο απονέμεται σε περιορισμένο αριθμό 
αρμόδιων αρχών και στο προσωπικό τους 
σε αναγνώριση της υποδειγματικής τους 
επίδοσης στην διεκπεραίωση των 
διαδικασιών χορήγησης αδειών, 
υποδειγματικής όσον αφορά την 
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων, την 
χρήση καινοτόμων πρακτικών και την εν 
γένει αποτελεσματικότητα. Εθνικοί και 
διασυνοριακοί μηχανισμοί που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για 
την οικοδόμηση διοικητικών ικανοτήτων 
στον τομέα χορήγησης αδειών για
ενεργειακές υποδομές είναι επίσης 
επιλέξιμοι για το βραβείο. 
3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 
στην Επιτροπή και στις Περιφερειακές 
Ομάδες εντός δέκα μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
με θέμα τα μέτρα που εφαρμόστηκαν 
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βάσει των άρθρων 8(3) και (4), 9(1), (2β) 
(3) και (4), και του άρθρου 10(1). Η 
Επιτροπή παρακολουθεί την 
πραγματοποιηθείσα πρόοδο και 
αποστέλλει κοινοποιήσεις στα κράτη 
μέλη, εντός δύο μηνών, με τις οποίες 
επισημαίνει την ανάγκη διορθωτικών 
μέτρων, εφόσον απαιτείται.
4. Εάν τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν 
να ξεκινήσουν την εφαρμογή των 
επιβεβλημένων μέτρων εντός 3 μηνών 
από την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 
κοινοποίηση της Επιτροπής ή εάν 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 (1) και (2β) η 
αρμόδια αρχή και οι ενδιαφερόμενες 
αρχές δεν κατορθώσουν να 
συμμορφωθούν, εντός 2 μηνών, με τις 
υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης που 
καθορίζονται στα άρθρα 11 (6) και 11a 
(1) και (3), τα κράτη μέλη υπόκεινται σε 
κυρώσεις από την Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο (5).
5. Σύμφωνα με την παράγραφο (4), η 
Επιτροπή μπορεί να παρακρατήσει την 
καθοριζόμενη στο άρθρο 15 οικονομική 
ενίσχυση της Ένωσης από έργα που 
πραγματοποιούνται εντός της 
επικράτειας του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες χορήγησης άδειας έχουν αναγνωριστεί ως μείζον εμπόδιο 
στην δημιουργία διασυνοριακών υποδομών, με μέσο όρο διάρκειας τα 12 έτη. Δεδομένου ότι η 
επιβολή τριετούς προθεσμίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις διαδικασίες χορήγησης άδειας, 
κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν άλλα κίνητρα, θετικά και αρνητικά, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί τούτη η μείζων πηγή καθυστερήσεων και εμποδίων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τους διοικητικούς και οργανωτικούς όρους του παρόντος 
κανονισμού προκειμένου να γίνει ταχύτερη η διαδικασία χορήγησης αδειών και 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η αξιοποίηση πόρων σε εθνικό επίπεδο.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εντός τριών μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) στον 
τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου 
υποβάλλουν στον Οργανισμό και την 
Επιτροπή την αντίστοιχη μεθοδολογία 
τους, που αφορά μεταξύ άλλων τη 
διαμόρφωση των δικτύων και της αγοράς, 
εκπόνησης εναρμονισμένης ανάλυσης 
κόστους-οφέλους για ολόκληρο το 
ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η 
ανάλυση αυτή θα αφορά τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) 
και σημείο 2. Η μεθοδολογία καταρτίζεται 
με βάση τις αρχές και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 4 (2), στο 
Παράρτημα IV και στο Παράρτημα V. Το 
ENTSO-E και το ENTSO-G προβαίνουν 
σε διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των 
οποίων χρήστες των υποδομών και 
φορείς ανάπτυξης συστημάτων εκτός 
μεταφοράς, σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης 
της μεθοδολογίας.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνωμοδότησης του Οργανισμού η 

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

Επιτροπή εκδίδει με τη σειρά της απόφαση 
για τη μεθοδολογία.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται στην 
ανάλυση κόστους-οφέλους βάσει όλων των 
επακόλουθων δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού ή αερίου 
που εκπονούν τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
(ENTSO) στον τομέα του ηλεκτρισμού και 
του αερίου δυνάμει του άρθρου 8 των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
715/2009. Για τον πρώτο γύρο επιλογής 
έργων κοινού ενδιαφέροντος που θα 
πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και για 
μεταβατική περίοδο ενός έτους, η 
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εφαρμοστέα μεθοδολογία για την 
ανάλυση κόστους-οφέλους θα εκπονηθεί 
από τα ENTSO-E και ENTSO-G το 
αργότερο τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
εκπόνηση μεθοδολογίας αυτού του είδους 
διαξάγεται σε στενή συνεργασία με τον 
Οργανισμό και με την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή επικυρώνει την μεθοδολογία 
εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στην παρούσα παράγραφο. Η 
μεθοδολογία επικαιροποιείται εν συνεχεία 
σύμφωνα με το παρόν·άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια απελευθερωμένη δραστηριότητα· Το αν θα 
ρυθμιστούν ή όχι οι υπόγειοι χώροι αποθήκευσης αερίου παραμένει ανοιχτό. 
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Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
θεσπίζουν, σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό, δέσμη επαρκών δεικτών 
προκειμένου να συγκρίνονται οι 
επενδυτικές δαπάνες ανά μονάδα μεταξύ 
φορέων υλοποίησης από κράτος μέλος σε 
κράτος μέλος. Εάν ο Οργανισμός το 
κρίνει σκόπιμο, εκπονείται συγκριτική 
ανάλυση των επενδυτικών δαπανών σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό και τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκειμένου 
να πιστοποιείται ότι δαπανώνται 
αποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σημαντικές αυξήσεις στις επενδυτικές 
δαπάνες κοινοποιούνται από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και από τον 
Οργανισμό στην Επιτροπή. Βάσει αυτών 
των πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί να 
προκυρήξει διαδικασία υποβολής 
προτάσεων ανοιχτή σε όλους τους φορείς 
υλοποίησης για την κατασκευή του έργου.

Or. en
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Τροπολογία 64

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιχειρηματικό πλάνο που αξιολογεί την 
οικονομική βιωσιμότητα του έργου, 
συμπεριλαμβανομένου του επιλεχθέντος 
τρόπου χρηματοδότησης, και για τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στην 
κατηγορία που αναφέρεται στο παράρτημα 
Ι σημείο 2 τα αποτελέσματα της δοκιμής 
αγοράς.

β) επιχειρηματικό πλάνο που αξιολογεί την 
οικονομική βιωσιμότητα του έργου, 
συμπεριλαμβανομένου του επιλεχθέντος 
τρόπου χρηματοδότησης, και για τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στην 
κατηγορία που αναφέρεται στο παράρτημα 
II σημείο 2 τα αποτελέσματα της δοκιμής 
αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που 
ισχύει για ολόκληρη την Ένωση, οι φορείς 
υλοποίησης πρέπει να υποβάλουν το 
αίτημά τους έως την 30ή Σεπτεμβρίου 
2013.

Για τα έργα που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που 
ισχύει για ολόκληρη την Ένωση, οι φορείς 
υλοποίησης πρέπει να υποβάλουν τα 
αιτήματά τους δύο μήνες το αργότερο 
μετά την έγκριση του πρώτου καταλόγου.

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση επιμερισμού θα δημοσιευτεί. Η απόφαση επιμερισμού των δαπανών θα 
δημοσιευτεί.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση επιμερισμού θα δημοσιευτεί. Η απόφαση επιμερισμού των δαπανών θα 
δημοσιευτεί.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

μετριασμού κινδύνου που έχουν ληφθεί και 
την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο 
την επίτευξη του καθαρού θετικού 
αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με μια 
λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι 
επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν κυρίως τις 
νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο 
χερσαίες όσο και υπεράκτιες, το έλλειμμα 
είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα αξιολογήσουν οι ίδιες την ανάλυση κόστους-οφέλους που 
εκπόνησε ο φορέας υλοποίησης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να 
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους, καθώς 
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για 
την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα 
υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 
και των υψηλότερων κινδύνων που 
ενέχουν καθώς και των αναφερόμενων 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
κατάλληλων κινήτρων.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
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Επιχειρησιακός συντονισμός
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία 
των ενεργειακών υποδομών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, τα ENTSO-E και 
ENTSO-G υποβάλλουν στον Οργανισμό 
και στην Επιτροπή, εντός 6 μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, τις αντίστοιχες προτάσεις 
τους για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
του κατάλληλου, σε πραγματικού χρόνο, 
επιχειρησιακού συντονισμού.
2. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:
α) πλήρεις επιχειρησιακές προδιαγραφές, 
όπου προσδιορίζονται σαγώς οι 
πληροφορίες που πρέπει να 
συγκεντρωθούν και να διανεμηθούν 
μεταξύ όλων των διασυνδεδεμένων 
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς εντός της κάθε 
διασυνδεδεμένης περιοχής·
β) μοντέλα διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας·
γ) χρονοδιαγράμματα εφαρμογής·
3. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής των προτάσεων, ο 
Οργανισμός δημοσιεύει αιτιολογημένη 
γνώμη σχετικά με τις προτάσεις.
4. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της γνωμοδότησης του 
Οργανισμού, η Επιτροπή αναθέτει στα 
ENTSO-E και ENTSO-G να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή του κατάλληλου 
επιχειρησιακού συντονισμού. 
5. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 α 
επιχειρησιακές πληροφορίες διατίθενται 
σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους 
διασυνδεδεμένους φορείς εκμετάλλευσης 
και στον Οργανισμό. κάθε φορέας 
εκμετάλλευσης ορίζει αρμόδιο επαφής ο 
οποίος αναλαμβάνει να απαντά σε 
ερωτήσεις σχετικά με τις εν λόγω 
πληροφορίες που υποβάλλουν ο 
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Οργανισμός ή άλλοι φορείς 
εκμετάλλεσυης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β



PR\890818EL.doc 51/79 PE480.775v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής 
βιωσιμότητας του έργου λαμβάνονται 
υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η 
τεκμηρίωσή της που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 14· και

– Για την αποθήκευση υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, ο βαθμός έλλειψης εμπορικής 
βιωσιμότητας θα αξιολογείται βάσει 
συνολικής αξιολόγησης όλων των ροών 
εσόδων υπό διαφορετικά σενάρια 
επιχειρηματικών σχεδίων και 
διαφορετικά εφαρμοστέα ρυθμιστικά 
καθεστώτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας σε 
σχέση με την αποθήκευση αερίου δεδομένου ότι δεν αποκλείεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην 
διασυνοριακή ενεργειακή ισορροπία ο συγκεκριμένος τύπος υποδομής. Εντούτοις και κατά την 
αξιολόγηση της εμπορικής βιωσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου υποδομής, πρέπει να 
συνεξεταστούν όλοι οι δυνατοί άμεσοι και έμμεσοι δίαυλοι εσόδων που μπορούν να προκύψουν 
από την βελτιστοποίηση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου ενεργειακών υποδομών χωρίς να είναι 
δυνατόν να αγνοηθεί το εφαρμοστέο ρυθμιστικό καθεστώς. Μόνο οι υποδομές που είναι 
απολύτως μη βιώσιμες εμπορικά μπορούν να τύχουν οικονομικής υποστήριξης.

Τροπολογία 75

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

3α. Έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του 
Παραρτήματος IV είναι επιλέξιμα για 
οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της 
Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15, παράγραφοι (1), (2) και (3) 
μόνο εάν οι συμμετέχοντες φορείς 
συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ που διέπει την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά ηλεκτρισμού 
και αερίου, δηλαδή με τις οδηγίες 
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ολοκλήρωση της αγοράς και ο ανταγωνισμός είναι ουσιώδεις για την επίτευξη των στόχων 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, δηλαδή της ασφάλειας του εφοδιασμού και της 
ανταγωνιστικότητας. Εντούτοις, υπάρχουν ακόμη κράτη μέλη που εξακολουθούν να μην έχουν 
εφαρμόσει την 2η και την 3η ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων ενεργειακής πολιτικής, όπως είναι 
απαραίτητο για να γίνει πραγματικότητα μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Οι φορείς 
υλοποίησης έργων στους οποίους αναφέρεται η τροπολογία, συνεπώς, δεν δικαιούνται να 
τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής εκ μέρους της ΕΕ.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η αναφερόμενη στο άρθρο 14α 
άσκηση των καθηκόντων επιχειρησιακού 
συντονισμού είναι επιλέξιμη για 
χρηματοδοτική συνδρομή εκ μέρους της 
ΕΕ

Or. en
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η σύγκριση των εφαρμοστέων εθνικών 
νομοθετικών πλαισίων και η σχέση τους 
με την αποτελεσματικότητα της εν γένει 
διαδικασίας χορήγησης άδειας, καθώς 
και ο αντίκτυπος της επέκτασης της 
σημερινής διάταξης στα έργα ενεργειακής 
υποδομής σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σε περίπτωση που η έκθεση επί της 
υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος 
συμπεραίνει ότι η επιτευχθείσα πρόοδος 
δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση των 



PE480.775v01-00 54/79 PR\890818EL.doc

EL

στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής και 
κλιματικής πολιτικής, η Επιτροπή 
οφείλει, το αργότερο μέχρι την 30η

Ιουνίου 2018, να προτείνει αναδιατύπωση 
του παρόντος κανονισμού ή, εάν το κρίνει 
σκόπιμο, να καταθέσει νομοθετική 
πρόταση για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που εντοπίστηκαν· 

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή οφείλει να διεξαγάγει 
ενημερωτική εκστρατεία περί 
ενεργειακών δικτύων προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες του κοινού σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο εντός δωδεκαμήνου από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – μέρος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI 
West Electricity»): εσωτερικές γραμμές 
και διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών 
της περιοχής αυτής, δηλαδή μεταξύ της 
Ιβηρικής Χερσονήσου και της Γαλλίας, 
καθώς και περαιτέρω συνδέσεις με την 
κεντρική Ευρώπη προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να 
ενοποιηθεί η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και με τρίτες 
χώρες της Μεσογείου, κυρίως για την 
αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και για την μεταφορά 
ενέργειας στα κέντρα κατανάλωσης και 
στους τόπους αποθήκευσης.

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»): 
υποδομές φυσικού αερίου για τις 
αντιστρέψιμες ροές αερίου μεταξύ Βορρά 
και Νότου στη δυτική Ευρώπη με στόχο 
την περαιτέρω διαφοροποίηση των 
εξωτερικών πηγών εφοδιασμού, των 
οδών, καθώς και την ενίσχυση της 
ασφάλειας εφοδιασμού στην Κεντρική 
Ευρώπη, με την αύξηση της 
βραχυπρόθεσμης ικανότητας παράδοσης 
αερίου και με την βελτιστοποίηση των 
υφιστάμενων τερματικών σταθμών 
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υγροποιημένου φυσικού αερίου και των 
υποδομών αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ατλαντική ακτή και η Ιβηρική Χερσόνησος αποτελούν παράγοντες κλειδιά στην προσπάθεια 
διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού σε φυσικό αέριο της Ευρώπης, οι οποίες σήμερα 
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εξάρτησης από μικρό αριθμό παραγωγών χωρών. Μπορεί 
έτσι να υλοποιηθεί μια ανεκτίμητη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού, τον ανταγωνισμό και την 
βιωσιμότητα. Με την αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής, είναι δυνατή η προσφορά μιας 
επιλογής εισόδου χαμηλότερου κόστους και το ενδεχόμενο μιας συγκριτικά ταχύτερης 
εφαρμογής.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 12 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης που 
αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή 
επικοινωνία, τη διαδραστική και έξυπνη 

ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση 
μεταφοράς και διανομής που αποσκοπεί 
στην αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη 
διαδραστική και έξυπνη παρακολούθηση 



PR\890818EL.doc 57/79 PE480.775v01-00

EL

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές στο Παράρτημα IV 1 ε). Το πεδίο ισχύος των ευφυών 
δικτύων πρέπει να επεκταθεί στα δίκτυα χαμηλής τάσης, όπου και επιτυγχάνονται προς το 
παρόν τα περισσότερα οφέλη από την ανάπτυξή του και όπου γίνεται η σύνδεση των 
περισσότερων καταναλωτών με μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Εγκαταστάσεις μόνιμης γεωλογικής 
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα 
συνδεόμενες με τους προαναφερθέντες 
αγωγούς που εξυπηρετούν δύο 
τουλάχιστον κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 1 – σημείο 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Φορείς ανάπτυξης συστημάτων εκτός μεταφοράς πρέπει να παρίστανται σε Περιφερειακές 
Ομάδες μέσω του οργάνου εκπροσώπησής τους. Συχνά πρόκειται για φορείς υλοποίησης έργων 
υπεύθυνους για την λειτουργία υποδομών που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας και του συστήματος μεταφοράς. Παρά το γεγονός αυτό, η 
εκπροσώπησή τους στο TYNDP δεν ήταν πάντα εξασφαλισμένη. Η συμμετοχή των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών δεν πρέπει να λειτουργεί βλαπτικά ως προς τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
(καθορισμός δασμών) που ανατίθενται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στην παρούσα και σε 
άλλες σχετικές ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 1 – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 

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

παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, φορέων εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, οι 
οποίοι υπέβαλαν πρόταση εν δυνάμει 
επιλέξιμου έργου, από οργανώσεις που 
εκπροσωπούν φορείς εκμετάλλευσης των 
σχετικών υποδομών, καθώς επίσης και 
από εκπροσώπους της Επιτροπής, του του 
Οργανισμού και του ENTSO για το αέριο.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι εξουσίες λήψης αποφάσεων στις 
Ομάδες περιορίζονται στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη. Οι λαμβανομένες 
αποφάσεις αιτιολογούνται δεόντως 
ενώπιον της Ομάδας και 
αντικατοπτρίζουν πιστά την συναίνεση 
πουα ναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ 2, 6β.

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 

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

κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη της 
αντίστοιχης ομάδας, η οποία περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση του(ων) έργου(ων) από την 
άποψη της συμβολής στην υλοποίηση των 
στόχων των διαδρόμων και ζωνών 
προτεραιότητας των ενεργειακών 
υποδομών που προσδιορίζονται στο 
παράρτημα Ι, μια αξιολόγηση του βαθμού 
εκπλήρωσης των κριτηρίων που ορίζονται 
στο άρθρο 4, μια εκτίμηση της συμβολής 
του έργου στην προσπάθεια εκπλήρωσης 
καθενός από τα ειδικά κριτήρια που 
καθορίζονται βάσει του άρθρου 4.2 (α) 
έως (ε), αναλόγως, και οποιαδήποτε άλλη 
σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση 
του έργου. Για έργα με επαρκή βαθμό 
ωριμότητας, οι φορείς εκμετάλλευσης 
οφείλουν να υποβάλουν ειδική για το εν 
λόγω έργο ανάλυση κόστους-οφέλους 
βάσει της μεθοδολογίας του άρθρου 12.

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Για έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες 1 και 2 του Παραρτήματος II, 
ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, διασφαλίζει 
την συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων 
αξιολόγησης και της ανάλυσης κόστους-
οφέλους και προτείνει διορθώσεις όπου 
το κρίνει σκόπιμο.

Or. en
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Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Για έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες 3 και 4 του Παραρτήματος II, 
η Επιτροπή αξιολογεί την συνεπή 
εφαρμογή των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 4, στοιχεία δ) 
και ε).

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) Μετά την έγκριση του πρώτου 
καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος 
και για όλους τους επακόλουθους 
καταλόγους έργων κοινού ενδιαφέροντος 
που θα ισχύουν για ολόκληρη την 
Ευρώπη, τα προτεινόμενα έργα 
ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ σημείο 1, στοιχεία α), β) και
δ) περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων ηλεκτρισμού, που καταρτίζει το 
ENTSO για τον ηλεκτρισμό δυνάμει του 
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεχίζεται η πρόοδος του TYNDP προς μία συνολική οπτική όλων των σχετικών έργων αερίου 
και ηλεκτρισμού.
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Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Βάσει των παραγράφων (3) και (4) 
του παρόντος Παραρτήματος, σχέδια 
έργων που υποβλήθηκαν προς 
συμπερίληψη στον πρώτο κατάλογο 
έργων κοινού ενδιαφέροντος χωρίς να 
έχουν αξιολογηθεί προηγουμένως βάσει 
του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) 
714/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) 
715/2009, πρέπει να αξιολογηθούν, υπό 
την εποπτεία του Οργανισμού, από το 
ENTSO για την ηλεκτρική ενέργεια ή από 
το ENTSO για το αέριο, αναλόγως, όσον 
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αφορά την συμμόρφωσή τους με το 
δεκαετές πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων. Μόλις λάβει την 
έγκριση του ENTSO, η πρόταση έργου 
θεωρείται ότι μπορεί να αξιολογηθεί 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για μια συνεκτική επέκταση δικτύου,πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις έργου συνάδουν 
με το δεκαετές πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης. Το σχέδιο θα συνεχίσει να είναι η βάση 
για τον προσδιορισμό έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συνάδει με τις απαιτήσεις περί αερίου και ηλεκτρισμού. Δεδομένου ότι 
πρόκειται για ένα βιομηχανικά ανώριμο κλάδο, η απαίτηση για συμμετοχή τριών τουλάχιστον 
κρατών μελών είναι υπερβολικά αυστηρή.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Κατά την αξιολόγηση προτεινόμενων 
έργων ηλεκτρισμού και αερίου που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και στο Παράρτημα ΙΙ 
σημείο 2, κάθε ομάδα εξετάζει, με την 
επιφύλαξη των σημείων 3 και 4 της 
παραγράφου 2, έργα που έχουν 
προσδιοριστεί ως έχοντας ενδιαφέρον για 
την Ένωση στο πλαίσιο προγενέστερων 
πρωτοβουλιών, όπως τα ΔΕΔ-Ε και το 
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα 
Ανάκαμψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε παρεμβολή σε έργα που εγκρίθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο 
παλαιότερων μέσων όπως τα ΔΕΔ-Ε ή το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης 
πρέπει να ποφευχθεί.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 3 – μέρος 2 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Κάθε Περιφερειακή Ομάδα οφείλει 
να επιδιώξει την επίτευξη συναίνεσης 
σχετικά με τα έργα που έχουν 
ενσωματωθεί στον κατάλογο έργων 
κοινού ενδιαφέροντος που προτείνει.

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα έργο αποθήκευσης αερίου ή υγροποιημένου/συμπιεσμένου φυσικού αερίου μπορεί να 
εφοδιάσει περισσότερες από μία χώρες υπό την προϋπόθεση ότι οι υποδομές διασύνδεσης έχουν 
κατασκευαστεί.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο 
μπορεί να αφορά εξοπλισμούς και 
εγκαταστάσεις οποιασδήποτε τάσης. Στο 
εν λόγω έργο συμμετέχουν φορείς 
εκμετάλλευσης από τουλάχιστον τρία
κράτη μέλη, που συγκεντρώνουν 
τουλάχιστον 100.000 χρήστες που 
παράγουν ή καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε 
ζώνη κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh 
ανά έτος, εκ των οποίων το 20% 
προέρχεται από όρους χωρίς δυνατότητα 
μεταφοράς

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο ισχύος των ευφυών δικτύων πρέπει να επεκταθεί στα δίκτυα χαμηλής τάσης, όπου και 
επιτυγχάνονται προς το παρόν τα περισσότερα οφέλη από ευφυή δίκτυα και όπου γίνεται η 
σύνδεση των περισσότερων καταναλωτών με μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Με 
ένα υψηλό επίπεδο βιομηχανικής συνένωσης δυνάμεων και με συμμετοχή παραγόντων από 
διαφορετικά κράτη μέλη είναι δυνατή η προαγωγή της απόκτησης και της ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να προαχθεί έτσι η ανάπτυξη ευφυών 
δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) Όσον αφορά την τεχνολογία 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα 
(CCS), το έργο τοποθετείται σε 
γεωγραφική τοποθεσία σε κατάσταση 
ανάγκης και αυξάνει την ικανότητα των 
υποδομών μεταφοράς και/ή αποθήκευσης 
διοξειδίου του άνθρακα ή το έργο 
περιλαμβάνει την δημιουργία κομβικών 
εγκαταστάσεων παροχής που θα 
καταστήσουν δυνατή την μελλοντική 
μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 
δύο τουλάχιστον κρατών μελών και 
προβλέπει την συμμετοχή φορέων 
υλοποίησης (μη χρηματοδοτών) από τρία 
τουλάχιστον κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

για λόγους συνοχής με το άρθρο 4.1. Πρόβλεψη για προαγωγή της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
και ικανοτήτων μεταξύ παραγόντων της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αγοράς σε έναν ακόμη 
ανώριμο κλάδο.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– εκτιμώντας τον αντίκτυπο, για την 
περιοχή ανάλυσης κατά τα οριζόμενα στο 
παράρτημα V σημείο 10, σε όρους 
κόστους παραγωγής και μεταφοράς για 
ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα και 
εξέλιξης των τιμών χονδρικής που 
αποδίδεται στο έργο βάσει διαφορετικών 
σεναρίων προγραμματισμού, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις 
που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τα οφέλη.

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο 
υπολογίζεται μετρώντας την επιπλέον αξία 
του έργου για την βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του 
συστήματος και για την ενίσχυση της 
ευελιξίας που διαθέτει ακόμη το σύστημα, 
ώστε να αντιμετωπίζει τις διαταραχές στον 
εφοδιασμό με βάση διάφορα σενάρια 
καθώς και την επιπλέον δυναμικότητα που 
παρέχει το έργο, η οποία μετράται σε 
σχέση με το πρότυπο υποδομής (κανόνας 
Ν-1) σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010.

γ) Η ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο 
υπολογίζεται μετρώντας την επιπλέον αξία 
του έργου για την βραχυπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του 
συστήματος αερίου της Ένωσης και για 
την ενίσχυση της ευελιξίας που διαθέτει 
ακόμη το σύστημα, ώστε να αντιμετωπίζει 
τις διαταραχές στον εφοδιασμό με βάση 
διάφορα σενάρια σε επίπεδο Ένωσης 
καθώς και την επιπλέον δυναμικότητα που 
παρέχει το έργο, η οποία μετράται σε 
σχέση με το πρότυπο υποδομής (κανόνας 
Ν-1) σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 4 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η 
συμβολή ενός έργου στη μείωση των 
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς 
ηλεκτρισμού σε αέριο και βιοαερίου, 
λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων 
αλλαγών στις κλιματολογικές συνθήκες.
Θα αξιολογείται το κόστος της μείωσης 
των εκπομπών μέσω του έργου σε 
σύγκριση με το κόστος της 
εξοικονόμησης της ίδιας ποσότητας 
εκπομπών μέσω εναλλακτικών 
επενδύσεων σε βέλτιστες πρακτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κριτήριο δεν είναι ποσοτικοποιημένο και είναι δύσκολο κατά συνέπεια να χρησιμοποιηθεί 
ως βάση για να προσδιοριστεί ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) Αναφορικά με το αέριο: σενάρια για τη 
ζήτηση, τις εισαγωγές, την εγχώρια 
παραγωγή, την διαθεσιμότητα και τις 
τιμές του υγροποιημένου φυσικού 
αερίουτις τιμές των καυσίμων 
(συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, του 
αερίου και του πετρελαίου), τις τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος, την γεωγραφική 
τοποθεσία των σταθμών ενεργειακής 
παραγωγής αερίου, την τοποθεσία των 
χώρων αποθήκευσης, τις τιμές του 
διοξειδίου του άνθρακα, τη σύνθεση του 
δικτύου διανομής και την εξέλιξή του 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έργα για τα 
οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση 
επένδυσης και τα οποία πρόκειται να 
τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 
έτους ν+5·

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες 
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, 
λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες 
συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και 

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

κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 
οικονομική ενίσχυση κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να παρέχονται δικαιότεροι κανόνες 
ανταγωνισμού και ώστε να 
συνυπολογίζεται το συγκριτικά 
υψηλότερο κόστος του κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα κερδοφορίας των έργων ενεργειακής υποδομής απειλείται περισσότερο σε κράτη 
μέλη που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, γεγονός που οφείλεται στο συγκριτικά υψηλότερο 
κόστος του κεφαλαίου και στο ανταγωνιστικό μειονέκτημα που αναδεικνύει η ανάλυση κόστους-
οφέλους.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) βιωσιμότητα με κριτήριο τις 
εκπομπές άνθρακα που αποφεύγονται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνία με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2)(α).

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα των εποχών λειτουργίας ποικίλλουν σημαντικά αναλόγως των συνθηκών του 
περιβάλλοντος και δεν είναι πάντα αξιόπιστοι δείκτες του δυναμικού της αγοράς.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ανθεκτικότητα του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της 

β) την ανθεκτικότητα του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της 
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προσαρμοστικότητάς του στο κλίμα και τις 
καταστροφές και την ασφάλειά του, ιδίως 
στην περίπτωση των ευρωπαϊκών 
υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ·

προσαρμοστικότητάς του στο κλίμα και τις 
καταστροφές και την ασφάλειά του από 
την άποψη της εκπλήρωσης Ν-1 
κριτηρίων ασφάλειας, ιδίως στην 
περίπτωση των ευρωπαϊκών υποδομών 
ζωτικής σημασίας, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2008/114/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 7 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) συμβολή σε μια καλύτερη ισορροπία 
των διαφορετικών πηγών εφοδιασμού και 
σημείων εισόδου στο δίκτυο αερίου της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να έχουν προσδιοριστεί όλα τα σημεία εισόδου και να συμβάλουν σε έναν 
ισορροπημένο εφοδιασμό της Ευρώπης με αέριο. Εφόσον γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα., θα 
μπορέσει τότε η Ευρώπη να αποφύγει καταστάσεις υπερβολικής εξάρτησης από αέριο 
συγκεκριμένων χωρών. Κάθε σημείο εισόδου έχει τις δικές του ιδιατερότητες και μπορεί να 
συμβάλει στην διαφοροποίηση των πηγών και των δρόμων παροχής αερίου στην Ευρώπη. Η 
εκμετάλλευση των ήδη υπαρχουσών υποδομών πρέπει να μεγιστοποιηθεί προκειμένου να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό τους με χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες.

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 5 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, η 
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τις επιπτώσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

(8) Αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, η 
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει 
υπόψη τις επιπτώσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σημερινή κατάσταση

Η βιώσιμη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια ανήκει στις μεγάλες προκλήσεις 
έναντι των οποίων ενώνονται οι Ευρωπαίοι, από την κοινωνία των πολιτών ως τους 
υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής, την βιομηχανία και τους οικολόγους. Παρά το γεγονός 
αυτό, η πρόοδος στον τομέα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι πολύ αργή, με 
περιορισμένη διανομή πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μόνο η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
αποδώσει πρόσφατα σημασία στην ενέργεια. Η Επιτροπή έχει βεβαίως διατυπώσει μια
φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική με στόχους την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, την βιωσιμότητα και την απεξάρτηση από τον άνθρακα αλλά εμείς 
εξακολουθούμε να είμαστε αντιμέτωποι με έναν απογοητευτικό βαθμό ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, με την μη αμελητέα ενεργειακή απομόνωση ορισμένων 
περιοχών, με ανεπαρκή πρόσβαση σε διαφοροποιημένες ενεργειακές πηγές που μπορούν να 
συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και με την έλλειψη απτών πλεονεκτημάτων για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από άποψη τιμών και βιωσιμότητας. Η ευρύτερη 
κατάσταση και η σημαντική αλληλοεξάρτηση που υφίσταται μεταξύ των κρατών μελών 
καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή πρσέγγιση στο πρόβλημα. Απαιτείται ταχύτερη, πιο 
αποφασιστική και πιο οργανωμένη δράση. Απαιτείται επίσης επιτακτικά μεγαλύτερος ρόλος 
για την Ευρώπη στην προσπάθεια συντονισμού και συνένωσης των εθνικών δράσεων.

Πολιτικό πλαίσιο

Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για το 2020 είναι σαφείς: μείωση κατά 20% 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) , αύξηση κατά 20% της ενεργειακής 
απόδοσης και αύξηση στο 20% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας. Η περιλαμβάνει την οδηγία για το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου1, την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας2, την οδηγία για 
τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα3, τον κανονισμό για την ασφάλεια 
εφοδιασμού με αέριο4, τη τρίτη δέσμη ενεργειακών μέτρων5 και την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση που βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου. Η τρίτη δέσμη ενεργειακών μέτρων αποτέλεσε ένα σημαντικό πρώτο βήμα 
προς την κατεύθυνση ενός πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Η 
πρόσφατη έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τις προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή 
για το 2020 και μετέπειτα (2011/2034(INI))6, συνιστά επίσης ένα σημαντικό έγγραφο αλλά 
και έμπνευση στην προσπάθεια διατύπωσης μιας πολιτικής πρότασης δηιουργίας 
ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Εμπόδια στην διασυνοριακή ενεργειακή αγορά

                                               
1 Οδηγία 2009/29/ΕΚ
2 Οδηγία 2009/28/ΕΚ
3 Οδηγία 2009/31/ΕΚ
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010
5 Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ και κανονισμοί (ΕΚ) 713/2009, 714/2009 και   715/2009
6 Εισηγητής: Francico Sosa Wagner
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Παρά την πρόσφατη πρόοδο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια στον δρόμο 
προς μία ανταγωνιστική αγορά διότι τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος στην 
Κεντρική Ευρώπη εμφανίζουν σημαντικά κενά. Παρά τους ελάχιστους στόχους διασύνδεσης 
που καθόρισε το Συμβούλιο για μεμονωμένα κράτη μέλη περί διασυνδέσεων δικτύων 
ηλεκτρισμού σε ποσοστό 10% της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής μέχρι το 2005, 
υπάρχουν το 2010 εννέα κρατη μέλη που εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιήσει αυτό το 
στόχο. Οι μεταφορές ηλεκτρισμού έχουν σημειώσει μόλις την μισή αύξηση από εκείνη που 
πραγματοποίησαν την περασμένη δεκαετία. Οι διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών αερίου 
έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά. Στην αρχή του 2011 βρίσκονταν εν εξελίξει περισσότερες 
από 60 διαδικασίες επί παραβάσει, μόνο για τη δεύτερη εσωτερική δέσμη ενεργειακών 
μέτρων. Όσον αφορά την μεταφορά στα εθνικά δίκαια της τρίτης ενεργειακής δέσμης, η 
προσθεσμία έχει παρέλθει (3 Μαρτίου 2011) και η Επιτροπή έχει προσφάτως απευθύνει οκτώ 
αιτιολογημένες γνώμες για να παροτρύνει οκτώ κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις μεταφοράς τους. 

Εμπόδια στην ανάπτυξη διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών 

Το πλαίσιο της νέας ενεργειακής πολιτικής πυροδοτεί σημαντικές ανάγκες για νέες υποδομές. 
Οι επενδυτικές ανάγκες μέχρι το 2020 εκτιμώνται στα 200 δισ. ευρώ, μόνο για ενεργειακές 
υποδομές με διασυνοριακό ενδιαφέρον. Εντούτοις, οι εξαιρετικά μακροχρόνιες διαδικασίες 
αδειοδότησης ενεργειακών υποδομών των κρατών μελών (κατά μέσο όρο 12 χρόνια) 
μπλοκάρουν συχνά τα έργα και αποθαρρύνουν τους επενδυτές σε ένα πλαίσιο ηχηρότερης 
δημόσιας αντίθεσης και καθυστερήσεων, ενώ η έλλειψη επαρκών χρηματοδοτικών μέσων 
λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επενδύσεις εν τω μέσω μιας βαθιάς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης.

Θ·εματα που περιέχει η πρόταση κανονισμού για την ενεργειακή υποδομή

Ο νέος κανονισμός συνιστά μια θετική και σημαντική πρωτοβουλία διότι αποβλέπει στην 
επίσπευση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και στην επίτευξη των 
στόχων της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ. Μπορεί επίσης να συνεισφέρει, 
μέσω της κινητοποίησης σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων, στην επανεκκίνηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ.
Η πρόταση προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και την διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 
Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό, επιδιώκει να στηρίξει την ολοκλήρωση της αγοράς και την 
ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια των συστημάτων και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ενώ ευελπιστεί να αντιμετωπίσει την αποκεντρωμένη παραγωγή μη 
μεταφερόμενης ενέργειας με χρήση ευφυών δικτύων, σύνδεση με τόπους αποθήκευσης και με 
«λεωφόρους ηλεκτρικής ενέργειας». Όσον αφορά το αέριο, η ενεργειακή ασφάλεια μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της διαφοροποίησης των πηγών και των οδών εφοδιασμού με αέριο, της 
αποθήκευσης LNG και των αγωγών αναστρέψιμης ροής. Η πρόταση προβλέπει επίσης 
εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο των χωρών που δεν βρέχονται από την θάλασσα και ανάπτυξη 
αγωγών για την δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα ώστε να συνδέονται οι τόποι 
παραγωγής και αποθήκευσης.
Η πρόταση προσδιορίζει εννέα γεωγραφικούς διαδρόμους προτεραιότητας και τρεις 
θεματικές ζώνες προτεραιότητας, καθορίζει κανόνες προσδιορισμού των έργων κοινού 
συμφέροντος (PCI) και καθορίζει, σε κάθε κράτος μέλος, μία και μοναδική αρχή (one-stop 
shop) για την εποπτεία και την επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για τα PCI. 
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Προτείνει επίσης ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA) για την αξιολόγηση των PCI και για την 
κατανομή δαπανών των επενδύσεων αναλόγως της διασυνοριακής τοποθεσίας όπου 
προέκυψαν τα οφέλη, παρέχει κίνητρα για έργα υψηλότερου κινδύνου και καθορίζει τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για την οιονομική συνδρομή της Ένωσης μέσω της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Το έργο μπορεί να βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς:

α) Η διαδικασία επιλογής των PCI οφείλει να αποσκοπεί στον «εξευρωπαϊσμό» των 
δικτύων
Η υποβολή προτάσεων από φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς (TSO) και η 
ανάλυση αυτών στην οποία προβαίνουν οι Περιφερειακές Ομάδες (RG) ακολουθεί 
προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Η έννοια του φορέα υλοποίησης 
επαναδιατυπώθηκε και αποσαφηνίστηκε η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προς τις RG. Η 
διακυβέρνηση των RG που ευθύνονται για την επιλογή των PCI παραλείπει λεπτομέρειες 
σχετικά με την εξισορρόπιση δυνάμεων ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους φορείς, διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων και μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Οι πρόσφατες συζητήσεις στους 
κόλπους του Συμβουλίου όσον αφορά την διακυβέρνηση των RG ανέδειξαν με έμφαση το 
ενδιαφέρον των κρατών μελών να διαφυλάξουν εθνικά «στρατηγικά συμφέροντα». Πρόκειται 
για σημαντική παράμετρο στην ανάπτυξη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής υποδομής.

Η διαφύλαξη εντούτοις του ευρωπαϊκού κοινού συμφέροντος κατά την επιλογή έργων είναι 
εκείνη που πρέπει να κυριαρχεί επί των μεμονωμένων ατομικών συμφερόντων. Η διαδικασία 
επιλογής PCI πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη τρίτη νομοθετική δέσμη και τη διαδικασία του 
δεκαετούς πανευρωπαϊκού προγράμματος ανάπτυξης δικτύων της Κοινότητας (TYNDP), με 
μια ευρωπαϊκή οπτική εσωτερικής αγοράς από τα πάνω προς τα κάτων για να συμπληρώνει 
την ξερά θεμελιωμένη και ισχυρή εθνική προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Σημαντικός 
πρέπει να είναι και ο ρόλος του Οργανισμού για τη Συνεργασία Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) στην προσπάθεια εξασφάλισης συντονισμού και συνεκτικότητας της 
έπέκτασης του δικτύου, οικονομικά αποτελσματικών επενδύσεων και διασφάλισης της 
προοπτικής του καταναλωτή. Η επιλογή έργων και η άθροιση κατά δέσμες, πρώτα σε 
περιφερειακό, ύστερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βάσει ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων, 
είναι ικανή να διευκολύνει την αντικειμενικότητα και την συναίνεση κατά τη διάρκεια 
επιλογής του καταλόγου των PCI.

β) Η πρόταση παρέχει αποτελεσματικά μέσα ανάπτυξης της υποδομής
Η ανάπτυξη και η υλοποίηση των διασυνοριακών δικτύων ενεργειακών υποδομών έχει 
αντιμετωπίσει στη διαχρονία πολλά εμπόδια, μια πραγματικότητα που δεν αναμένεται να 
εξαφανιστεί προσεχώς, δεδομένης της ευαίσθητης ισορροπίας μεταξύ επικουρικότητας και 
ευρωπαϊκού κοινού συμφέροντος.

Η πρόταση προσπαθεί να ανοίξει δρόμο προς τα μπρος με αυτό τον τρόπο: η περιγραφή των 
διαδρόμων προτεραιότητας θα καταστήσει σαφέστερη την συνεισφορά που αναμένεται από 
διαφορετικές περιφέρειες να πραγματοποιήσουν για να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι· 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην συναίνεση στους κόλπους των 
περιφερειακών Ομάδων θα επιτρέψουν την αποφυγή αδιεξόδων λόγω μονομερών 
αντιθέσεων. αποτελεσματικότερες διευθετήσεις αδειοδότησης, χρονικό όριο τριών ετών και 
επιβολή one-stop shop στις εθνικές αρχές για την έκδοση άδειας έργου αποτελούν καίρια 
συστατικά της διαδικασίας· η ανάθεση επιπλέον ειδικών εξουσιών στους Ευρωπαίους 



PE480.775v01-00 78/79 PR\890818EL.doc

EL

συντονιστές ως προς την εποπτεία έργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υλοποίησης, με 
την εμπειρία επιτυχών και ανεπιτυχών ιστοριών του παρελθόντος μπορεί ενδεχομένως να 
λύσει τμήμα των προβλημάτων. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση αδυναμίας των φορέων 
εκμετάλλευσης να υλοποιήσουν έργα εντός των προγραμματισμένων χρονικών ορίων και για 
λόγους εκτός του ελέγχου τους, όταν η εκτέλεση του έργου σημειώνει σημαντικές 
καθυστερήσεις, επιβάλλονται τότε σαφή χρονικά περιθώρια και διαδικασίες που επιτρέπουν 
σε νέους φορείς εκμετάλλευσης να προσθέτουν τις δυνάμεις τους ή να αναλαμβάνουν οι ίδιοι 
το έργο.

Αυτό που χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε τη διεύρυνση των γεωγραφικών ασυμμετριών 
και της απομόνωσης και για να διασφαλίσουμε την εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση 
είναι νέα και αποτελεσματικά μέτρα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
επιβεβλημένων μέτρων και για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, απαιτούνται εκείνα τα μέσα που
θα καταστήσουν δυνατή την ευθυγράμμιση των ενδιαφερομένων προς την κατεύθυνση των 
κοινών στόχων συνοχής και θα περιορίσουν τα τεχνητά αναχώματα που παρακωλύουν τη 
δημιουργία των διασυνοριακών δικτύων.

γ) Η πρόταση προάγει περαιτέρω την συνεργασία και τον συντονισμό των φορέων 
εκμετάλλευσης δικτύων προκειμένου να υλοποιηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη
Διαφορετικά κράτη μέλη έχουν προχωρήσει με διαφορετικούς ρυθμούς προς τους στόχους 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για αυξημένη διασύνδεση και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η 
διοχέτευση Κοινοτικής χρηματοδότησης σε εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν σημειώσει μικρή 
πρόοδο τα εκθέτει σε ηθικό κίνδυνο διότι θα μπορούν οι καθυστερημένοι να επωφελούνται 
περισσότερο από τους επιμελείς εάν περιμένουν πρώτα να δημιουργηθούν επενδυτικά 
κίνητρα. Η προσφορά της δυνατότητας δραστηριοποίησης σε έργα χρηματοδοτούμενα από 
την Ένωση σε πολλαπλούς (3+) φορείς μπορεί να τονώσει την συνεργασία μεταξύ TSO, 
μπορεί να ενισχύσει την τεχνογνωσία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων 
της αγοράς και μπορεί να επισπεύσει την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η συνεργασία και η καλύτερη συστημική διακυβέρνηση είναι απαραίτητες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η βελτιστοποιημένη χρήση και λειτουργία των ενεργειακών δικτύων από τους 
TSO. Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνολογική περιπλοκότητα του νέου ενεργειακού μείγματος, η 
οποία οφείλεται στην συμβολή των ανανεώσιμων πηγών, έχει αυξήσει τον κίνδυνο έλλειψης 
συντονισμού και ίσως και διακοπών παροχής σε πολλαπλώς αλληλοεξαρτώμενα δίκτυα. Η 
συλλογή και η παρακολούθηση των πληροφοριών σε διασυνοριακές ανταλλαγές πραγματικού 
χρόνου μπορεί να αποβεί σημαντικό εργαλείο για την ασφαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία των δικτύων ενεργειακών υποδομών καθώς επίσης και για τον μελλοντικό 
προγραμματισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι μείζονος σημασίας η βελτιστοποίηση της χρήσης 
των υποδομών από την σκοπιά του καταναλωτή. Το ENTSO-E και το ENTSO-G οφείλουν να 
υποβάλουν προτάσεις στην Επιτροπή για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ορθού 
επιχειρησιακού συντονισμού σε πραγματικό χρόνο των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών.

δ) Ενίσχυση των επενδύσεων
Η κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων είναι παράγοντας κλειδί. Η πρόταση 
προβλέπει μηχανισμό διασυνοριακής κατανομής δαπανών αναλόγως των κερδών που 
απέσπασαν τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη. Με διατάξεις του κανονισμού θεσπίζεται ρόλος για 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά τον ορισμό επενδυτικών κινήτρων αναλογικών 
προς τους κινδύνους που διατρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης. Σαφέστερες ευρωπαϊκές 
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κατευθυντήριες γραμμές ή η συγκριτική ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη μπορεί να ποδειχθούν απαραίτητες για την τόνωση των επενδύσεων.

Η έλλειψη εμπορικής βιωσιμότητας διατηρήθηκε ως κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας για 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής εκ μέρους της ΕΕ βάσει της CEF. Αυτό είναι 
σημαντικό προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς και για να περιοριστεί η 
δημόσια χρηματοδότηση σε έργα με θετικές εξωτερικές επιδράσεις, τα οποία όμως οι 
μηχανισμοί της αγοράς δεν θα υλοποιούσαν ποτέ.  Η εγγύς σύνδεση με τα χρηματοδοτικά 
μέσα της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την κινητοποίηση ιδίωτικών 
χρηματοδοτικών πόρων υπέρ των PCI θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ενώ ταυτόχρονα 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα χρηματοδοτούν τα ευφυή δίκτυα διανομής ενέργειας τοπικής ή 
περιφερειακής σημασίας. Οι δύο αυτές πηγές χρηματοδότησης αλληλοσυμπληρώνονται. Από 
την άλλη μεριά, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής αγοράς προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοδτικά μέσα της ΕΕ 
στο πλαίσιο της CEF.


