
PR\940300EL.doc PE514.580v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2013/0082(COD)

17.6.2013

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών 
σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean



PE514.580v01-00 2/19 PR\940300EL.doc

EL

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 την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή 
υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
617/2010 του Συμβουλίου
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0153),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0075/2013),

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

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 20131,

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-
0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η διαμόρφωση γενικής εικόνας σχετικά 
με την εξέλιξη των επενδύσεων στην 
ενεργειακή υποδομή της Ένωσης είναι
απαραίτητη για να μπορέσει η Επιτροπή 
να εκπληρώσει τα καθήκοντά της στον 
τομέα της ενέργειας. Εάν διαθέτει τακτικά 
επικαιροποιημένα δεδομένα και 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα έχει τη 
δυνατότητα να προβαίνει στις αναγκαίες 
συγκρίσεις και εκτιμήσεις ή να προτείνει 
σχετικά μέτρα με βάση τα κατάλληλα 
αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις, ιδίως 
όσον αφορά το μελλοντικό ισοζύγιο 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, 
προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα στο 
έδαφός τους, επενδυτικά σχέδια στις 

(9) Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή 
δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με 
επενδυτικά σχέδια στις ενεργειακές 
υποδομές που αφορούν την παραγωγή, 
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ενεργειακές υποδομές που αφορούν την 
παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά 
πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, και βιοκαυσίμων, καθώς και τη 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων με τρίτες χώρες. Οι οικείες 
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να κοινοποιούν στο κράτος 
μέλος τα εν λόγω δεδομένα και 
πληροφορίες.

αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου, 
φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και 
βιοκαυσίμων, και τη δέσμευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα τα 
οποία προγραμματίζονται ή εκτελούνται 
στο έδαφός τους, περιλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων με τρίτες χώρες. Οι οικείες 
επιχειρήσεις πρέπει να είναι υποχρεωμένες 
να ανακοινώνουν στο οικείο κράτος μέλος 
τα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες. Τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν το 
απόρρητο των δεδομένων που 
παρέχονται από τις επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσθετη έμφαση στην ανάγκη να εξασφαλισθεί το απόρρητο των δεδομένων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να αποφευχθεί δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση και να 
ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
απαλλαγής των κρατών μελών και των 
επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι θα 
παρέχονται ισοδύναμες πληροφορίες στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις ειδικές για τον 
ενεργειακό τομέα νομικές πράξεις που 
έχουν θεσπίσει τα νομοθετικά όργανα της 
Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
ενεργειακών αγορών, τη βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος και

(11) Για να αποφευχθεί δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση και να 
ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες για τα κράτη 
μέλη και τις επιχειρήσεις, ιδίως μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
απαλλαγής των κρατών μελών και των 
επιχειρήσεων από τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων, υπό τον όρο ότι έχουν 
ήδη παρασχεθεί ισοδύναμες πληροφορίες 
στην Επιτροπή από κράτος μέλος ή ειδικό 
όργανο που έχει αναλάβει πολυετή 
επενδυτικό σχεδιασμό και υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με τα δεδομένα και τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον 
αφορά πολυετή σχέδια ανάπτυξης 
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την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης. Ως εκ τούτου,
θα πρέπει να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις όσον αφορά τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που
προβλέπονται στην τρίτη δέσμη μέτρων 
για την εσωτερική αγορά στον τομέα του 
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας.

πανενωσιακών δικτύων και επενδύσεων 
στις ενεργειακές υποδομές. Η Επιτροπή
θα πρέπει να αποσαφηνίσει την εφαρμογή 
αυτής της απαλλαγής με σκοπό να 
ανακουφίσει πραγματικά από τον φόρτο
υποβολής εκθέσεων τα άτομα ή τα όργανα
που υπόκεινται στις υποχρεώσεις οι 
οποίες απορρέουν από τον παρόντα 
κανονισμό και εκείνα τα οποία είναι 
υπεύθυνα για τη διαχείριση του 
συστήματος υποβολής εκθέσεων στα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποφυγή διπλής υποβολής εκθέσεων και δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης ήταν ένας 
από τους στόχους της προηγούμενης πρότασης. Το θέμα αυτό δεν είχε αντιμετωπισθεί επαρκώς, 
ως εκ τούτου ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επισημοποιήσει την πρακτική προσέγγιση την 
οποία η Επιτροπή επιθυμεί να εφαρμόζει προκειμένου να δοθεί ασφάλεια δικαίου στη 
βιομηχανία και στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και εξόρυξη άνθρακα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.  Η ανάπτυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ έχει αντίκτυπο στην τιμή του αερίου και του άνθρακα στην Ευρώπη που αναζωογονεί 
τη βιομηχανία του άνθρακα. Στη Γερμανία και την Ολλανδία αναμένεται να κατασκευασθούν 
νέοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί καύσης άνθρακα δυναμικότητας 12,5 GW μεταξύ 2012 και 2015. 
Μια τόσο σημαντική ανάπτυξη υποδομής δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός έχει επίσης 
εφαρμογή στις εταιρείες της Ένωσης που 
επενδύουν σε έργα ενεργειακής υποδομής 
σε τρίτες χώρες, τα οποία συνδέονται 
άμεσα ή επηρεάζουν τα ενεργειακά 
δίκτυα ενός ή περισσότερων κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της «ενεργειακής υποδομής» στις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές 
ενεργειακές υποδομές περιλαμβάνει υποδομές που βρίσκονται εντός της Ένωσης ή συνδέουν 
την Ένωση και μία ή περισσότερες χώρες.  Είναι εξίσου σημαντικό να κοινοποιούνται 
επενδύσεις υποδομών σε τρίτες χώρες που έχουν αντίκτυπο στα ενεργειακά δίκτυα σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη και ως εκ τούτου στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 2 – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) στην κατασκευή νέων διασυνδέσεων 
με συστήματα μεταφοράς ενέργειας 
μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, ή 
οιασδήποτε υποδομής ενέργειας που έχει 
αντίκτυπο στα ενεργειακά δίκτυα ενός ή 
περισσότερων κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξίσου σημαντικό να κοινοποιούνται επενδύσεις υποδομών σε τρίτες χώρες που έχουν 
αντίκτυπο στα ενεργειακά δίκτυα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ως εκ τούτου στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, οι εντεταλμένες από αυτά 
οντότητες ή το ειδικό όργανο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β) μπορούν να προσθέτουν στις 
κοινοποιήσεις τους συναφείς 
παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα 
παρατηρήσεις σχετικά με καθυστερήσεις
ή εμπόδια κατά την εφαρμογή των 
επενδυτικών σχεδίων.

Όταν τα κράτη μέλη, οι εντεταλμένες από 
αυτά οντότητες ή το ειδικό όργανο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο β) έχουν στη διάθεσή τους
πληροφορίες όσον αφορά καθυστερήσεις
και/ή εμπόδια κατά την εφαρμογή των 
επενδυτικών σχεδίων, τα εν λόγω κράτη 
μέλη περιλαμβάνουν αυτές τις 
πληροφορίες στην κοινοποίηση που 
παρέχεται δυνάμει του άρθρου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός των ορίων που καθορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θεσπίζει 
τις αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού διατάξεις, εντός δύο 
μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, όσον αφορά τη μορφή και τις 
διάφορες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για 
την κοινοποίηση των δεδομένων και των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 
3 και 5. Μέχρι τότε, εξακολουθεί να ισχύει 
ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
833/2010 της Επιτροπής, της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου.

Εντός των ορίων που καθορίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θεσπίζει 
τις αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού διατάξεις, εντός δύο 
μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού, όσον αφορά τη μορφή και τις 
διάφορες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για 
την κοινοποίηση των δεδομένων και των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 
3 και 5, περιλαμβανομένης της εφαρμογής 
της απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 2, και ιδιαίτερα των 
διατάξεων όσον αφορά τον χρόνο και το 
περιεχόμενο των κοινοποιήσεων και τις 
οντότητες που υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Μέχρι 
τότε, εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 833/2010 της 
Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – εδάφιο 1α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών 
αποκλίσεων μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης ενέργειας οι οποίες είναι 
σημαντικές από την οπτική της 
ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης·

α) τη διαπίστωση δυνητικών μελλοντικών 
αποκλίσεων μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης ενέργειας οι οποίες είναι 
σημαντικές από την οπτική της 
ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δυνητικές 
μελλοντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες 
στην υποδομή παραγωγής και 
διαβίβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα 
για τη διαπίστωση των ελλείψεων όσον αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές, οι οποίες θα 
μπορούσαν να παρακωλύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας.  
Η κοινοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης για τις 
ελλείψεις στις υποδομές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή της κοινής 
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ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τον προσδιορισμό των επενδύσεων 
που χρειάζονται για να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα 
για τη διαπίστωση των ελλείψεων όσον αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές, οι οποίες θα 
μπορούσαν να παρακωλύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ενέργειας.  
Η κοινοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης για τις 
ελλείψεις στις υποδομές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχή εφαρμογή της κοινής 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) την παρακολούθηση των επενδύσεων 
της Ένωσης σε έργα σε τρίτες χώρες που 
έχουν αντίκτυπο στην αγορά ενέργειας 
της Ένωσης και στην ασφάλεια του 
εφοδιασμού της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξίσου σημαντικό να κοινοποιούνται επενδύσεις υποδομών σε τρίτες χώρες που έχουν 
αντίκτυπο στα ενεργειακά δίκτυα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ως εκ τούτου στην 
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.



PR\940300EL.doc 15/19 PE514.580v01-00

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή συζητά τις αναλύσεις με 
τους ενδιαφερόμενους, όπως το ΕΔΔΣΜ 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου, 
η ομάδα συντονισμού για το αέριο και η 
ομάδα πετρελαϊκού εφοδιασμού.

3. Η Επιτροπή συζητά τις αναλύσεις με 
τους ενδιαφερόμενους, όπως το ΕΔΔΣΜ 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου, 
η ομάδα συντονισμού για το αέριο και η 
ομάδα πετρελαϊκού εφοδιασμού. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει τις αναλύσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και τις δημοσιεύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2.1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σωληναγωγοί και σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος τα οποία προσδιορίζονται 
στους προσανατολισμούς που 
καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 της 
ΣΛΕΕ.

– σωληναγωγοί που αποτελούν 
σημαντικές συνδέσεις εθνικών ή διεθνών 
δικτύων διασύνδεσης και σωληναγωγοί 
και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία 
προσδιορίζονται στους προσανατολισμούς 
που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 171 
της ΣΛΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2,2 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, με ισχύ 
επαναέρωσης 1 δισεκατ. m3 ετησίως ή 
μεγαλύτερη.

– τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή και 
εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου 
και συμπιεσμένου φυσικού αερίου, με ισχύ 
επαναέρωσης 1 δισεκατομμύριο m3 
ετησίως ή μεγαλύτερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει εισαγωγές και εξαγωγές.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3,1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αιολικά πάρκα ισχύος 20 MW ή 
μεγαλύτερης,

– αιολικά πάρκα ισχύος 20 MW ή 
μεγαλύτερης όταν πρόκειται για 
υπεράκτια πάρκα ή 5 MW ή μεγαλύτερης 
όταν πρόκειται για χερσαία·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3,2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.2α. Αποθήκευση
– εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως για παράδειγμα η αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ΑΝΘΡΑΚΑΣ
3α.1 Εξόρυξη και παραγωγή
– εγκαταστάσεις εξόρυξης και 
παραγωγής με ετήσια παραγωγή 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου τόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή και εξόρυξη άνθρακα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.  Η ανάπτυξη του σχιστολιθικού φυσικού αερίου 
στις ΗΠΑ έχει αντίκτυπο στην τιμή του αερίου και του άνθρακα στην Ευρώπη που αναζωογονεί 
τη βιομηχανία του άνθρακα. Στη Γερμανία και την Ολλανδία αναμένεται να κατασκευασθούν 
νέοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί καύσης άνθρακα δυναμικότητας 12,5 GW μεταξύ 2012 και 2015. 
Μια τόσο σημαντική ανάπτυξη υποδομής δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα νέα πρόταση κανονισμού ύστερα από την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
617/2010 του Συμβουλίου, σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή επενδυτικών σχεδίων 
σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διατήρηση σε ισχύ των 
αποτελεσμάτων αυτού έως ότου εκδοθεί νέος κανονισμός με την προσήκουσα νομική βάση, 
και συγκεκριμένα το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2012 ελήφθη μετά την προσφυγή κατά 
του Συμβουλίου, τον Οκτώβριο του 2010, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 
αμφισβητεί τη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του κανονισμού 617/2010 
και καλεί το Δικαστήριο να την ακυρώσει (υπόθεση C-490/10). Το Συμβούλιο είχε 
χρησιμοποιήσει ως νομική βάση το άρθρο 337 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 187 της Συνθήκης 
ΕΚΑΕ, με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω κανονισμός αφορά τη δραστηριότητα συγκέντρωσης 
γενικών πληροφοριών.
Στη νέα της πρόταση η Επιτροπή προτείνει κανονισμό με το ίδιο περιεχόμενο με εκείνο του 
ακυρωθέντος κανονισμού. Προστέθηκαν ορισμένες προσαρμογές οι οποίες είναι αναγκαίες 
λόγω της νέας νομοθετικής διαδικασίας. Η εισηγήτρια σημειώνει επίσης με ικανοποίηση ότι 
πολλές τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2010 μέσω της διαδικασίας 
διαβούλευσης περιελήφθησαν στη νέα πρόταση.

Ο κανονισμός είναι πανομοιότυπος με εκείνον που καταργήθηκε. Τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να κοινοποιούν ανά διετία στην Επιτροπή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά 
με επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, την αποθήκευση και τη μεταφορά 
πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη (ή την οντότητα που εξουσιοδοτείται να επιτελέσει 
αυτό το καθήκον) να συλλέγουν και να κοινοποιούν, κάθε δύο χρόνια, δεδομένα και 
πληροφορίες για ορισμένους τύπους επενδυτικών έργων σχετικά με την κατασκευή, τον 
εκσυγχρονισμό ή τον παροπλισμό της δυναμικότητας παραγωγής, μεταφοράς και 
αποθήκευσης (οι οποίοι διευκρινίζονται σε παράρτημα του κανονισμού). Αυτά καλύπτουν το 
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, τα βιοκαύσιμα, καθώς και το διοξείδιο του 
άνθρακα που παράγεται από αυτές τις πηγές. Ο κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση στις 
επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας να παράσχουν τα απαραίτητα δεδομένα στο δικό τους 
κράτος μέλος.
Ο στόχος είναι να εξασφαλισθεί ότι η Επιτροπή ενημερώνεται με ακρίβεια και τακτικά για τα 
επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή της ΕΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκεί τα 
καθήκοντά της στον τομέα της ενέργειας. Εκπονεί ανά διετία διατομεακή ανάλυση της 
διαρθρωτικής εξέλιξης και των προοπτικών του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, καθώς και 
τυχόν άλλη ειδική ανάλυση που θα απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η 
διαπίστωση δυνητικών χασμάτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας στο μέλλον, 
καθώς και των εμποδίων στις επενδύσεις. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να καταστήσει πιο 
διαφανή την προβλεπόμενη ζήτηση και τη διαθέσιμη προμήθεια.
Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως την πρόταση και επιδοκιμάζει τη νέα νομική βάση. Μια 
τέτοια πράξη είναι απαραίτητη και συμπληρωματική προς τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
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Ευρώπη» για να προσδιορισθούν οι ανάγκες για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές με 
σκοπό την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Η εισηγήτρια διατυπώνει ακόμη κάποια πρόταση για περαιτέρω διευκρίνιση των 
ιδιαιτεροτήτων που προβλέπονται προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή υποβολή εκθέσεων, 
στην περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται κοινοποιήσεις επενδύσεων δυνάμει άλλης 
ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ, οπότε τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση να κοινοποιούν τις εν λόγω επενδύσεις.
Η εισηγήτρια επιμένει επίσης στην ενίσχυση των διατάξεων που συνδέονται με το απόρρητο 
των πληροφοριών και την ασφάλεια των δεδομένων.
Οι άλλες κύριες τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης αποσκοπούν:

 στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να συμπεριληφθεί ο άνθρακας ως σημαντικό 
στοιχείο του ενεργειακού μείγματος με αντίκτυπο στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ·

 στο να συμπεριληφθεί η κοινοποίηση για επενδύσεις υποδομών σε τρίτες χώρες που 
έχουν αντίκτυπο στα ενεργειακά δίκτυα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ως εκ 
τούτου στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας·

 στο να συμπεριληφθούν οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για δυναμικότητες σχετικά 
με το συμπιεσμένο φυσικό αέριο παράλληλα με το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο για 
εισαγωγές όσο και για εξαγωγές, τις οποίες ο εισηγητής θεωρεί πολύ σημαντικές στο 
μέλλον για να εξασφαλισθεί η διαφοροποίηση του εφοδιασμού της ΕΕ σε αέριο·

 στη μείωση του κατωφλίου για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις χερσαίες 
δυναμικότητες αιολικής ενέργειας, δεδομένου ότι η μετατοπισθείσα παραγωγή ενέργειας 
από μικρότερες οντότητες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της ενεργειακής 
παραγωγής στην ΕΕ·

 στη διεύρυνση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τις δυναμικότητες σχετικά με 
τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.


