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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της παρούσης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής 
και θεωρεί εκτιμά ιδιαιτέρως το γεγονός ότι πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια 
δημιουργίας ρυθμιστικού πλαισίου για τα διευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών που 
επικεντρώνεται στα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκαλούν τα μέτρα 
που αποσκοπούν στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών ενώ 
ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη κρίνεται η υιοθέτησή της, κατά περίπτωση, και για τον σκοπό της 
ανάπτυξης μη διασυνοριακών έργων ενεργειακών υποδομών.

Η έκθεση αποδίδει έμφαση στην περιφερειακή διάσταση των ενεργειακών υποδομών, 
έχοντας ιδίως κατά νου τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν στους πολίτες, έναν αντίκτυπο που 
δεν αντισταθμίζεται πάντα όπως πρέπει από τις προβλεπόμενες θετικές επιπτώσεις του έργου 
όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την βιωσιμότητα ή την αποδοτικότητα του έργου 
υποδομής. Αυτό είναι εξάλλου το σκεπτικό πίσω από την ανάγκη να αναγνωριστεί ο ρόλος 
των περιφερειακών αρχών σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας χορήγησης άδειας, 
δηλαδή να δοθεί σε εκείνους που έχουν τους περισσότερους λόγους να ανησυχούν για το 
έργο η ευκαιρία να επηρεάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξάλλου, η διαδικασία 
των σχετικών δημόσιων διαβουλεύσεων πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε επίπεδο ΕΕ.

Μια άλλη υποχρέωση της πρότασης είναι η ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
της σχέσης κόστους-αποδοτικότητας, παραμέτρου κρίσιμης για τους ιδιώτες επενδυτές που 
σε τελική ανάλυση θα χρηματοδοτήσουν, θα διαμορφώσουν και θα διαχειριστούν το έργο 
υποδομής, και των προϋποθέσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σε σχέση με αυτή τη τελευταία περίπτωση, έχουν 
κατατεθεί τροπολογίες προκειμένου να προσδιοριστούν εκείνες οι περιστάσεις στις οποίες το 
δημόσιο συμφέρον και η ωφέλεια για τους πελάτες δικαιολογούν την χορήγηση πρόσθετης 
χρηματοδότησης χωρίς να νοθεύεται ο ανταγωνισμός.

Επιπροσθέτως, ο συντάκτης της παρούσης προτείνει μια ευρύτερη προσέγγιση στα έργα 
υποδομής αερίου κατά την έννοια της συμπερίληψης όλων των απαραίτητων στοιχείων τους 
στον κατάλογο επιλεξιμότητας και τούτο για να επιτευχθεί η τεχνική συνεκτικότητα και για 
να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία των ζωτικών διαδρόμων αερίου σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Η άποψή μας είναι ότι ο συνδυασμός διαδικαστικής απλότητας και συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων πρέπει να αποτελέσει την γενική κατευθυντήρια αρχή για την ανάπτυξη των 
διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Η Επιτροπή οφείλει, στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων της σχετικά με τις 
ενεργειακές υποδομές, να μεριμνήσει για 
την ειδική περίπτωση των ενεργειακών 
συστημάτων των νησιών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Από την αξιολόγηση του ισχύοντος 
πλαισίου ΔΕΔ-Ε προέκυψε σαφώς ότι η 
πολιτική αυτή, αν και συμβάλλει θετικά σε 
επιλεγμένα έργα αυξάνοντας την πολιτική 
προβολή τους, στερείται οράματος, 
εστίασης και ευελιξίας για την 
αντιμετώπιση των εντοπισμένων 
ελλείψεων στις υποδομές.

(5) Από την αξιολόγηση του ισχύοντος 
πλαισίου ΔΕΔ-Ε προέκυψε σαφώς ότι η 
πολιτική αυτή, αν και συμβάλλει θετικά σε 
επιλεγμένα έργα αυξάνοντας την πολιτική 
προβολή τους, στερείται οράματος, 
εστίασης και ευελιξίας για την 
αντιμετώπιση των εντοπισμένων 
ελλείψεων στις υποδομές, καθώς επίσης 
και ότι η Ένωση είναι κάθε άλλο παρά 
έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε 
προκλήσεις επιφυλάσσει το μέλλον σε 
αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών και 
της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 

(6) Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των 
υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών, της 
ολοκλήρωσης των εν εξελίξει εργασιών
και της ανάπτυξης νέων είναι ζωτικής 
σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και 
το κλίμα, που αφορούν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, την 
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ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
ιδίως για το αέριο και το πετρέλαιο, τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής απόδοσης στο 20% 
έως το 2020. Παράλληλα, η Ένωση πρέπει 
να προετοιμάσει σε πιο μακροπρόθεσμο 
επίπεδο την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού 
συστήματος από τον άνθρακα με χρονικό 
ορίζοντα το 2050.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η σημερινή οικονομική συγκυρία 
επιτείνει ακόμη περισσότερο την ανάγκη 
να υιοθετηθεί μία ολοκληρωμένη 
προσέγγιση των ενεργειακών θεμάτων, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών 
αυτών. Είναι ουσιώδες να δοθεί προσοχή 
στις ευεργετικές και στις αρνητικές 
παρενέργειες που θα έχει η εργασία που 
απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η 
πρόσβαση όλων των πολιτών της 
Ένωσης σε ασφαλή, βιώσιμη και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 

(7) Παρά τη νομική ύπαρξή της κατά τα 
οριζόμενα στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση μιας 
ανταγωνιστικής, ολοκληρωμένης αγοράς, 
η οποία λειτουργεί σωστά, για την 
προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 που 
αφορά τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 που αφορά τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου, η εσωτερική ενεργειακή 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη λόγω 
των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ των 
εθνικών ενεργειακών δικτύων. Ωστόσο, τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα που αφορούν το 
σύνολο της Ένωσης και η ανάπτυξη 
υποδομής έξυπνου δικτύου που παρέχει 
δυνατότητα αυξημένης ενεργειακής 
απόδοσης και ενσωμάτωσης των 
κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής, 
ολοκληρωμένης αγοράς, η οποία
λειτουργεί σωστά, για την προώθηση της
αποδοτικής από απόψεως πόρων
οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης 
και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το γεγονός της μεγάλης εξάρτησης 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών από 
την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων 
επιβαρύνει με υψηλές πρόσθετες δαπάνες 
την προσπάθεια προόδου και οικονομικής 
ανάπτυξής τους. Οι εν λόγω περιοχές 
μπορούν να αποτελέσουν φυσικά πεδία 
δοκιμών για τις ανανεώσιμες πηγές και 
για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου. Πρόκειται για έναν 
ρόλο που πρέπει να ενισχυθεί μέσω της 
προώθησης έργων κοινού ενδιαφέροντος, 
τα οποία αποσκοπούν στην 
διαφοροποίηση της περιφερειακής 
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ενεργειακής βάσης και στην 
ισχυροποίηση της βιωσιμότητας και της 
ενεργειακής απόδοσης και συμβάλλουν 
έτσι στην προσπάθεια υλοποίησης των 
στόχων που προσδιορίζονται στην 
στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη και 
διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών δικτύων με στόχο την 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής που κατοχυρώνονται στη 
Συνθήκη που αφορούν τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς και της ασφάλειας του εφοδιασμού 
στην Ένωση, την προώθηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας και την περαιτέρω διασύνδεση 
των ενεργειακών δικτύων. Επιδιώκοντας 
τους στόχους αυτούς, η παρούσα πρόταση 
συμβάλλει στην ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
ωφελεί ολόκληρη την Ένωση στον τομέα 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

(13) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη και 
διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών
ενεργειακών δικτύων με στόχο την 
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
πολιτικής που κατοχυρώνονται στη 
Συνθήκη που αφορούν τη διασφάλιση της 
λειτουργίας της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς και της ασφάλειας του εφοδιασμού 
στην Ένωση, την μείωση της εξάρτησης
από τις εισαγωγές, την προώθηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας και την περαιτέρω διασύνδεση 
των ενεργειακών δικτύων. Επιδιώκοντας 
τους στόχους αυτούς, η παρούσα πρόταση 
συμβάλλει στην ευφυή, βιώσιμη και χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
ωφελεί ολόκληρη την Ένωση στον τομέα 
της ανταγωνιστικότητας και της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής. Για την επίτευξη των στόχων 
αυτών, ο παρών κανονισμός προωθεί την 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν 
στη διαδικασία, διαβουλεύσεων που 
διοργανώνονται στο κατάλληλο στάδιο 
της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. 
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα προτεινόμενα 
έργα θα πρέπει να εντάσσονται στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων,  το οποίο λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών.

(15) Ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος θα έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί με βάση κοινά, διαφανή 
και αντικειμενικά κριτήρια λόγω της 
συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. 
Αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας και του αερίου, τα προτεινόμενα 
έργα θα πρέπει να εντάσσονται στο πιο 
πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο 
ανάπτυξης δικτύων,  το οποίο λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου σχετικά με την ανάγκη 
ενοποίησης των περιφερειακών 
ενεργειακών αγορών και καθιέρωσης της 
ανάπτυξης υποδομής έξυπνου δικτύου.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό 
φόρτο των φορέων υλοποίησης στο 
ελάχιστο επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να διορίζει Ευρωπαίους συντονιστές για τα 
έργα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες.

(18) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υλοποιούνται το συντομότερο 
δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διατηρώντας παράλληλα το διοικητικό 
φόρτο των φορέων υλοποίησης, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
στο ελάχιστο επίπεδο. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διορίζει Ευρωπαίους 
συντονιστές για να συνδράμουν εκείνα τα 
έργα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες, προκειμένου να μην απειληθεί 
η υλοποίησή τους.

Τροπολογία 10



AD\903475EL.doc 9/52 PE486.214v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ.

(20) Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να δίδεται η προτεραιότητα σε 
εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 
ταχεία διοικητική μεταχείρισή τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι 
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν 
στο δημόσιο συμφέρον. Έγκριση σε έργα 
με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, όταν 
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 
2000/60/ΕΚ. Είναι ανάγκη να 
προσδιοριστούν, κατόπιν ιεράρχησης της 
σπουδαιότητας και με την οικονομική 
απόδοση κατά νου, οι περιπτώσεις στις 
οποίες είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση 
των αναγκών σε υποδομές μέσω 
πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, οι 
περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί αναβάθμιση ή 
εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης εθνικής 
και διασυνοριακής υποδομής και, τέλος, 
οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται 
και είναι δυνατόν να κατασκευαστούν 
νέες υποδομές παράλληλα με την 
υφιστάμενη ενεργειακή ή μεταφορική 
υποδομή.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την ενοποίηση ή τον 
συντονισμό όλων των διαδικασιών 
χορήγησης αδειών («one-stop shop») θα 
πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και τη 

(21) Η θέσπιση μιας ενιαίας αρμόδιας 
εθνικής αρχής για την ενοποίηση ή τον 
συντονισμό όλων των διαδικασιών 
χορήγησης αδειών («one-stop shop») θα 
πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να 
αυξήσει την αποδοτικότητα και τη 
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διαφάνεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών.

διαφάνεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών μέσω της οργάνωσης μεικτών 
ομάδων εργασίας μεταξύ αυτών των 
αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να εφαρμόζουν τις 
διατάξεις των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών έργων κοινού ενδιαφέροντος και 
σε άλλα σχέδια έργων ενεργειακών 
υποδομών κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρύνονται να εφαρμόζουν ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και 
για άλλα έργα ούτως ώστε να τονώσουν την αποδοτικότητα της αναγκαίας υποδομής και να 
αποφύγουν την συμφόρηση και ένα σύστημα με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Κατά το σχεδιασμό των διαφόρων 
διευρωπαϊκών δικτύων, θα πρέπει να 
δίδεται προτίμηση στη συσσωμάτωση 
μεταξύ δικτύων μεταφοράς, δικτύων 
επικοινωνίας και δικτύων ενέργειας, ώστε 
να κατοχυρώνεται ότι καταλαμβάνεται 
όσο το δυνατόν λιγότερο έδαφος, και 
παράλληλα να διασφαλίζεται, όποτε αυτό 
είναι δυνατό, η επαναχρησιμοποίηση των 
υπαρχουσών και/ή των αποσυρθεισών 
χαράξεων, έτσι ώστε να μειώνονται στο 
ελάχιστο ο κοινωνικός, οικονομικός, 
περιβαλλοντικός και χρηματοδοτικός 
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αντίκτυπος και η επιβάρυνση του 
εδάφους.

Τροπολογία 14

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) Οι επενδύσεις σε διευρωπαϊκή 
ενεργειακή υποδομή έχουν ιδιαίτερα 
μεγάλη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι 
δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.  Δεδομένου συνεπώς 
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.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκολύνει την έγκαιρη υλοποίηση των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος 
επιταχύνοντας τη χορήγηση αδειών και
αυξάνοντας τη συμμετοχή των πολιτών·

β) διευκολύνει την έγκαιρη υλοποίηση των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος 
επιταχύνοντας τη χορήγηση αδειών και
θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για τη 
συμμετοχή των πολιτών·
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 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, 
τη μεταφορά πετρελαίου ή διοξειδίου του 
άνθρακα ή την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου, ή εγκαταστάσεις 
παραλαβής, αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ),
και βρίσκεται στην επικράτεια της Ένωσης 
ή συνδέει την Ένωση και μία ή 
περισσότερες τρίτες χώρες·

Αιτιολόγηση

Στις ενεργειακές υποδομές για το αέριο περιλαμβάνονται οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου 
φυσικού αερίου. Για λόγους συνοχής με τις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι άρθρο 1, καλό είναι 
να προσαρμοστεί ο ορισμός για να ληφθεί τούτο το γεγονός υπόψη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ως «ανάλυση κόστους-οφέλους για 
ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα» νοείται 
η αξιολόγηση που διεξάγεται σε 
αθροιστικό για ολόκληρη την Ένωση 
επίπεδο και λειτουργεί ως βάση για την 
επιλογή έργων κοινού ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με τους στόχους των δεκαετών 
προγραμμάτων ανάπτυξης δικτύων 
(TYNDP), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός κάνει λόγο για διάφορες αξιολογήσεις κόστους-οφέλους και λοιπές εκτιμήσεις. 
Χρειάζεται διασαφήνιση και είναι συνεπώς απαραίτητος ένας ορισμός. Η αξιολόγηση κόστους–
οφέλους πρέπει να γίνεται σε αθροιστικό επίπεδο και όχι ξεχωριστά για κάθε έργο.

Τα έργα υποδομής αερίου βασίζονται σε σταθερές δεσμεύσεις από παράγοντες της αγοράς π.χ. 
και είναι αποτέλεσμα έρευνας αγοράς ή από εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Για τούτα τα έργα που 
ήδη βασίζονται σε σταθερές αναλήψεις υποχρεώσεων, η διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους 
για το καθένα ξεχωριστά θα αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό διπλό κόπο.

Τροπολογία 18

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

Αιτιολόγηση

Μεταφέρεται στο τέλος του άρθρου προκειμένου να συνάδει το άρθρο με την πραγματική 
χρονική ακολουθία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι.

2. Για τον προσδιορισμό έργων κοινού 
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θεσπίζει μια 
περιφερειακή ομάδα (εφεξής «η ομάδα») 
κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του 
παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε διάδρομο και 
ζώνη προτεραιότητας και την αντίστοιχη 
γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα Ι. Κάθε ομάδα 
διεκπεραιώνει τον φόρτο εργασίας της με 
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βάση προσυμφωνημένους όρους 
αναφοράς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που, πριν την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, ήδη 
υφιστάμενες ομάδες ή λοιποί οργανισμοί 
έχουν εργαστεί σε διαδικασίες επιλογής 
έργων μεγάλης σημασίας για τα 
ενεργειακά συστήματα της Ένωσης, κάθε 
αναφερόμενη στην παράγραφο 2 ομάδα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την εργασία που 
έχουν επιτελέσει οι εν λόγω ομάδες ή 
οργανισμοί. Οσάκις ήδη υπάρχουσες 
ομάδες ή άλλοι οργανισμοί έχουν 
συμφωνήσει προηγουμένως σχετικά με 
έργα ή καταλόγους έργων ιδιαίτερης 
σημασίας για την Ένωση, οι πληροφορίες 
σχετικά με αυτά τα έργα ή τους 
καταλόγους διαβιβάζονται σε κάθε ομάδα 
που εμφαίνεται στην παράγραφο 2 και θα 
αποτελούν τη βάση της διεργασίας 
επιλογής των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος.
Οι διατάξεις του άρθρου 2(5)(a) δεν 
θίγουν το δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα 
υλοποίησης έργου να υποβάλει προς τα 
μέλη της αντίστοιχης ομάδας αίτηση 
επιλογής για έργο κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 

3. Κάθε ομάδα καταρτίζει τον 
προτεινόμενο κατάλογο έργων κοινού 
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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.

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
προσωρινή έγκριση από το(α) κράτος(η) 
μέλος(η), την επικράτεια του(ων) 
οποίου(ων) αφορά το έργο, πριν να 
συμπεριληφθεί το τελευταίο στον τελικό 
προτεινόμενο κατάλογο που υποβάλλεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που επιμέρους πρόταση 
έργου δεν λάβει προσωρινή έγκριση από 
ένα από τα κράτη μέλη, διαβιβάζει το εν 
λόγω κράτος μέλος γραπτή αιτιολόγηση 
της ένστασής του στην ομάδα. Αφού 
δοθεί η δυνατότητα στους φορείς 
υλοποίησης έργων να εκφραστούν επί της 
ένστασης, η ομάδα μπορεί, εφόσον 
συμφωνούν όλοι πλην ενός, να 
συμπεριλάβει το έργο στον προτεινόμενο 
κατάλογο με συνημμένη σημείωση της 
ένστασης.

Τροπολογία 23

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 

5. Για τα έργα στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου που εμπίπτουν στις 
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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.

κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος ΙΙ και εντός
τεσσάρων 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 με βάση τα 
δεκαετή σχέδια ανάπτυξης δικτύων.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Με βάση τους περιφερειακούς 
καταλόγους που εγκρίνονται από την 
ομάδα, 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.

(Βλ. τροπολογία 1)

Αιτιολόγηση

Μεταφορά από την πρώτη παράγραφο για λόγους χρονικής ακολουθίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μετά την απόφαση έγκρισης της 
Επιτροπής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα των σχετικών σχεδίων 
περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει του 
άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και 715/2009 και των σχετικών 
δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, καθώς και 
άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων 
υποδομής, κατά περίπτωση. Σε καθένα από 
αυτά τα σχέδια, δίδεται η μεγαλύτερη 
δυνατή προτεραιότητα στα έργα.

7. Μετά την απόφαση της Επιτροπής, τα 
έργα κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των σχετικών 
σχεδίων περιφερειακών επενδύσεων 
δυνάμει του άρθρου 12 των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 715/2009 και των 
σχετικών δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης 
δικτύων δυνάμει του άρθρου 22 των 
οδηγιών 72/2009/ΕΚ και 73/2009/ΕΚ, 
καθώς και άλλων σχετικών εθνικών 
σχεδίων υποδομής, κατά περίπτωση. Σε 
καθένα από αυτά τα σχέδια, δίδεται η 
μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα στα 
έργα.

(βλ. μετακίνηση της παραγράφου 1 μετά από την παράγραφο 6)

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το έργο είναι βιώσιμο από οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης·
και

β) τα δυνητικά οφέλη του έργου, όπως 
προκύπτουν από αξιολόγηση που 
πραγματοποιείται με βάση τα αντίστοιχα 
συγκεκριμένα κριτήρια της παραγράφου 
2, υπερτερούν του κόστους του· και

Τροπολογία 27

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



PE486.214v02-00 18/52 AD\903475EL.doc

EL

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαλειτουργικότητα και ασφαλής 
λειτουργία των συστημάτων·

– ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων, μέσω της διαλειτουργικότητας και 
της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας
των συστημάτων·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σύνδεση προγραμματισμένων μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανεώσιμης 
ενέργειας, προκειμένου να είναι δυνατή η 
διοχέτευση της ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την μεγάλη πρόκληση της αντικατάστασης των παλαιών μη αποδοτικών και 
μη φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων παραγωγής, όπως είναι πχ όσες καταναλώνουν 
ορυκτά καύσιμα. Οι νέοι σταθμοί παραγωγής θα εξαπλωθούν σε ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και 
σε περιοχές όπου είτε δεν υπάρχει επαρκής ανάπτυξη δικτύου είτε το δίκτυο χρήζει 
αναβάθμισης. Ο κανονισμός οφείλει κατά συνέπεια να δημιουργήσει επενδυτικά κίνητρα για 
νέους σταθμούς παραγωγής οι οποίοι θα συμβάλουν στην απαραίτητη για την αύξηση των 
ενεργειακών δυνατοτήτων ανάπτυξη του δικτύου.

Τροπολογία 30

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 

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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της
μείωσης της εξάρτησης από μια και μόνη 
πηγή ή οδό·

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

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές γιατί τα κριτήρια ασφάλειας του εφοδιασμού διαφέρουν μεταξύ των τομέων 
πετρελαίου και αερίου.

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 

4. Κάθε ομάδα προβαίνει σε κατάταξη των 
έργων που συμβάλλουν στην υλοποίηση
διαδρόμων και ζωνών της ίδιας 
προτεραιότητας. Κάθε ομάδα καθορίζει 
στους όρους αναφοράς της μια μέθοδο 
κατάταξης καθώς και την σχετική 
βαρύτητα των κριτηρίων που 
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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.

καθορίζονται στο δεύτερο εδάφιο και 
στην παράγραφο 2,  με συνέπεια να 
προκύπτει από την κατάταξη μια γενική 
ομαδοποίηση των έργων.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ λαμβάνεται 
μέριμνα για να διασφαλίζονται ίσες 
ευκαιρίες για έργα που αφορούν 
περιφερειακά κράτη μέλη, πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη:
α) ο επείγων χαρακτήρας κάθε 
προτεινόμενου έργου για την υλοποίηση 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής 
της ΕΕ που αφορούν την ολοκλήρωση 
της αγοράς και τον ανταγωνισμό, τη 
βιωσιμότητα και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού·
β) ο αριθμός των κρατών μελών που 
επηρεάζει κάθε έργο, και
γ) η συμπληρωματικότητά του ως προς 
τα άλλα προτεινόμενα έργα.
Για τα έργα «έξυπνων δικτύων» που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του σημείου 1 
στοιχείο ε) του παραρτήματος ΙΙ, 
πραγματοποιείται κατάταξη για εκείνα τα 
έργα που επηρεάζουν το ίδιο δύο κράτη 
μέλη και 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.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός και οι ομάδες 
παρακολουθούν την σημειωθείσα πρόοδο 
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.

2. Ο Οργανισμός και οι ομάδες 
παρακολουθούν την σημειωθείσα πρόοδο 
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. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
λαμβάνονται σε στενή συνεργασία με τις 
αντίστοιχες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
και με τους φορείς εκμετάλλευσης των 
συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους μετά 
το έτος επιλογής του έργου ως έργου 
κοινού ενδιαφέροντος δυνάμει του άρθρου 
4, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στον Οργανισμό για κάθε 
έργο που εμπίπτει στις κατηγορίες που 
ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ και στην αντίστοιχη 
ομάδα για τα έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ. 
Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται 
λεπτομέρειες σχετικά με:

3. Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους μετά 
το έτος επιλογής του έργου ως έργου 
κοινού ενδιαφέροντος δυνάμει του άρθρου 
4, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στον Οργανισμό για κάθε 
έργο που εμπίπτει στις κατηγορίες που 
ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του 
παραρτήματος ΙΙ και στην αντίστοιχη 
ομάδα για τα έργα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ. 
Η έκθεση υποβάλλεται επίσης στις 
ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 9. Στην εν λόγω 
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έκθεση περιλαμβάνονται λεπτομέρειες 
σχετικά με:

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αποστέλλονται επίσης στις αρμόδιες αρχές δεδομένου ότι 
αυτές είναι επιφορτισμένες με την διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών των έργων 
και όχι οι ομάδες ή ο ACER.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός ή η αντίστοιχη ομάδα 
μπορεί να ζητήσει να εκπονηθεί ή να 
αναθεωρηθεί η έκθεση αυτή από 
εξωτερικό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
πριν από την υποβολή της.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εντός διαστήματος τριών μηνών από 
την παραλαβή των ετήσιων εκθέσεων, ο 
Οργανισμός υποβάλλει στις ομάδες 
συγκεντρωτική έκθεση για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ σημεία 1 και 2, στην οποία αξιολογεί τη 
σημειωθείσα πρόοδο και προτείνει, κατά 
περίπτωση, μέτρα για την αντιμετώπιση 
των καθυστερήσεων και δυσκολιών που 
έχουν προκύψει. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει επίσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 8 και 
9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, τη 
συνεπή εφαρμογή των ενωσιακών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων όσον αφορά τους 
διαδρόμους και τις ζώνες προτεραιότητας 

4. Εντός διαστήματος τριών μηνών από 
την παραλαβή των ετήσιων εκθέσεων, ο 
Οργανισμός υποβάλλει στις ομάδες 
συγκεντρωτική έκθεση για τα έργα κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ σημεία 1 και 2, στην οποία αξιολογεί τη 
σημειωθείσα πρόοδο και προτείνει, κατά 
περίπτωση, μέτρα για την αντιμετώπιση 
των καθυστερήσεων και δυσκολιών που 
έχουν προκύψει. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν κυρώσεις για 
οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις έχουν προκληθεί από τους 
φορείς υλοποίησης των έργων. Η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
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των ενεργειακών υποδομών που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 713/2009, τη συνεπή εφαρμογή των 
ενωσιακών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων 
όσον αφορά τους διαδρόμους και τις ζώνες 
προτεραιότητας των ενεργειακών 
υποδομών που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσεις στους φορείς υλοποίησης 
των έργων για τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι ίδιοι.

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 κατασκευή και η θέση σε 
λειτουργία έργου κοινού ενδιαφέροντος 
παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με το 
πρόγραμμα υλοποίησης για λόγους άλλους 
εκτός από ανωτέρα βία για την οποία δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο φορέας 
υλοποίησης:

(βλ. τροπολογίες στις περιπτώσεις· όλες οι τροπολογίες σε αυτή την παράγραφο πρέπει να 
ψηφιστούν σε ενιαία ψηφοφορία)

Αιτιολόγηση

Κομμάτι της πρότασης του Συμβουλίου. Η τροπολογία αυτή παρέχει αναγκαίες διευκρινήσεις σε 
σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις εάν υπάρχει καθυστέρηση στο έργο. Στο αρχικό κείμενο δεν 
προσδιορίζεται με ποιο τρόπο θα υλοποιούσε η Επιτροπή αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον, η 
αρμόδια αρχή και όχι η Επιτροπή διαθέτει τις γνώσεις και τη δυνατότητα να βρουν νέο φορέα 
υλοποίησης.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
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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 
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.

α) στο βαθμό που είναι εφαρμοστέα τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 22, παράγραφος 
7, στοιχεία (α), (β) ή (γ) των οδηγιών 
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ μέτρα 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές 
νομοθεσίες, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μεριμνούν για την υλοποίηση της 
επένδυσης.

(Βλ. τροπολογία στο εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου· όλες οι τροπολογίες σε αυτή την 
παράγραφο πρέπει να ψηφιστούν σε ενιαία ψηφοφορία)

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) εάν τα λαμβανόμενα σύμφωνα με το 
στοιχείο (α) της παραγράφου 6 μέτρα των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών δεν 
επαρκούν για να διασφαλίσουν την 
υλοποίηση της επένδυσης ή εάν δεν είναι 
εφαρμοστέα, ο φορέας υλοποίησης του εν 
λόγω έργου επιλέγει τρίτο μέρος για την 
χρηματοδότηση ή την κατασκευή του 
έργου. Ο φορέας υλοποίησης έργου 
προχωρεί σε αυτή την ενέργεια προτού η 
καθυστέρηση σε σχέση με την 
ημερομηνία θέσης σε λειτουργία που 
δηλώνεται στο πρόγραμμα υλοποίησης να 
υπερβεί τα δύο χρόνια.
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(Βλ. τροπολογία στο εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου· όλες οι τροπολογίες σε αυτή την 
παράγραφο πρέπει να ψηφιστούν σε ενιαία ψηφοφορία)

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Εάν δεν επιλεγεί τρίτο μέρος 
σύμφωνα με το στοιχείο (β), η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ή το κράτος μέλος 
επιλέγει εντός δύο μηνών τρίτο μέρος για 
την χρηματοδότηση ή την κατασκευή του 
έργου το οποίο τρίτο μέρος αποδέχεται ο 
φορέας υλοποίησης του έργου.

(Βλ. τροπολογία στο εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου· όλες οι τροπολογίες σε αυτή την 
παράγραφο πρέπει να ψηφιστούν σε ενιαία ψηφοφορία)

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Σε περίπτωση που η καθυστέρηση σε 
σχέση με την ημερομηνία θέσης σε 
λειτουργία που δηλώνεται στο πρόγραμμα 
υλοποίησης υπερβεί τα δύο χρόνια και 
δύο μήνες, η αναφερόμενη στο Άρθρο 9 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή μπορεί να 
προκηρύξει πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στην οποία μπορεί να 
ανταποκριθεί οποιοσδήποτε φορέας 
υλοποίησης για να κατασκευάσει το έργο 
βάσει συμπεφωνημένου 
χρονοδιαγράμματος. Προτεραιότητα 
δίνεται στους φορείς υλοποίησης και 
στους επενδυτές από τα κράτη μέλη της 
περιφερειακής ομάδας εντός της οποίας 
εκπονείται το εκάστοτε έργο. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να εγκρίνουν, 
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής και 
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εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιπρόσθετα 
κίνητρα πέραν όσων έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 14 στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

(Βλ. τροπολογία στο εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου· όλες οι τροπολογίες σε αυτή την 
παράγραφο πρέπει να ψηφιστούν σε ενιαία ψηφοφορία)

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) Όταν ισχύουν οι διατάξεις του 
στοιχείου (βα) ή του στοιχείου (ββ), ο 
φορέας εκμετάλλευσης του συστήματος, 
στην περιοχή του οποίου 
πραγματοποιείται η επένδυση, παρέχει 
στον(ους) φορέα(είς) υλοποίησης ή 
στον(ους) επενδυτή(ές) ή στο τρίτο μέρος 
όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για 
την επίτευξη 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·

(Βλ. τροπολογία στο εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου· όλες οι τροπολογίες σε αυτή την 
παράγραφο πρέπει να ψηφιστούν σε ενιαία ψηφοφορία)

Τροπολογία 44

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 

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

διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 3,
παράγραφος 6α, εάν:

(Βλ. τροπολογία [n+X], με την οποία μετακινείται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3)

Τροπολογία 45

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·

διαγράφεται

Τροπολογία 46

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·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το να περιλαμβάνεται ένα έργο στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων δεν θα πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για να είναι το έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η βάση για την επιλογή PCI 
πρέπει να είναι η εκπλήρωση ή όχι από τα έργα όλων των σχετικών κριτηρίων του παρόντος 
κανονισμού και η πρόβλεψη σημαντικών κοινωνικοοικονομικών πλεονεκτημάτων από 
πανευρωπαϊκή οπτική γωνία και όχι το αν αποτελούν ή όχι τμήμα ENTSO.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έργα που διαγράφονται από τον Τα έργα που διαγράφονται από τον 



PE486.214v02-00 28/52 AD\903475EL.doc

EL

ενωσιακό κατάλογο χάνουν κάθε δικαίωμα 
και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση 
που απορρέει από τον παρόντα κανονισμό 
περί έργων κοινού ενδιαφέροντος. Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου τελούν υπό 
την επιφύλαξη τυχόν χρηματοδότησης που 
έχει χορηγήσει η ΕΕ στο έργο πριν την 
απόφαση διαγραφής.

ενωσιακό κατάλογο χάνουν κάθε δικαίωμα
και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση 
που απορρέει από τον παρόντα κανονισμό 
περί έργων κοινού ενδιαφέροντος. Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου τελούν υπό 
την επιφύλαξη τυχόν χρηματοδότησης που 
έχει χορηγήσει η Ένωση στο έργο πριν την 
απόφαση διαγραφής εκτός και αν η 
απόφαση βασίστηκε σε δόλια εξαπάτηση 
σύμφωνα με το στοιχείο (γ) της πρώτης 
παραγράφου.

Τροπολογία 48

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, με 
τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, δύναται να διορίζει 
Ευρωπαίο συντονιστή για περίοδο 
διάρκειας έως και ενός έτους με 
δυνατότητα ανανέωσης δύο φορές.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να προωθεί το(α) έργο(α) για το(α) 
οποίο(α) έχει διοριστεί Ευρωπαίος 
συντονιστής και το διασυνοριακό διάλογο 
μεταξύ των φορέων υλοποίησης και όλων 
των ενδιαφερόμενων κύκλων
συμφερόντων·

α) να προωθεί το(α) έργο(α) για το(α) 
οποίο(α) έχει διοριστεί Ευρωπαίος 
συντονιστής και το διασυνοριακό διάλογο 
μεταξύ των φορέων υλοποίησης και όλων 
των ενδιαφερόμενων κύκλων
συμφερόντων, στους οποίους 
περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι 
περιφερειακές, τοπικές ή αυτόνομες 
αρχές·



AD\903475EL.doc 29/52 PE486.214v02-00

EL

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) να συμβουλεύει φορείς υλοποίησης 
έργων σχετικά με το οικονομικό σκέλος 
του έργου·

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η έγκριση του καταλόγου έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση κατοχυρώνει το δημόσιο συμφέρον 
και την αναγκαιότητα που χαρακτηρίζει τα 
έργα αυτά εντός των οικείων κρατών 
μελών και η ιδιότητά τους αυτή 
αναγνωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη.

2. Η έγκριση του καταλόγου έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που ισχύει για όλη την 
Ένωση κατοχυρώνει το δημόσιο συμφέρον 
και την αναγκαιότητα που χαρακτηρίζει τα 
έργα αυτά εντός των οικείων κρατών 
μελών και η ιδιότητά τους αυτή 
αναγνωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται 
συγκεκριμένα οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές που εκπροσωπούν πολίτες 
τους οποίους επηρεάζουν τα μέτρα.

Τροπολογία 52

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

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

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

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 μεριμνούν για να 
διασφαλίσουν την κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερη διαχείριση των προσφυγών 
που αμφισβητούν την ουσιαστική ή τη 
διαδικαστική νομιμότητα της 
εμπεριστατωμένης απόφασης καθώς και 
την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωσή
τους στους κόλπους του διοικητικού ή 
του δικαστικού συστήματος.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση το Άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο α), εντός τριών μηνών από την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ο φορέας υλοποίησης του έργου καταρτίζει 
και υποβάλει στην αρμόδια αρχή μια 
αντίληψη σχετικά με την συμμετοχή των 
πολιτών. Εντός διαστήματος ενός μήνα, η 
αρμόδια αρχή ζητεί τροποποιήσεις ή 
εγκρίνει την αντίληψη σχετικά με τη 
συμμετοχή των πολιτών,  η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες 
που καθορίζονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI.

3. Με βάση το άρθρο 11, παράγραφος 1 
στοιχείο α), εντός τριών μηνών από την 
έναρξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ο φορέας υλοποίησης του έργου καταρτίζει 
και υποβάλει στην αρμόδια αρχή μια 
αντίληψη σχετικά με την συμμετοχή των 
πολιτών. Εντός διαστήματος ενός μήνα, η 
αρμόδια αρχή ζητεί τροποποιήσεις ή 
εγκρίνει την αντίληψη σχετικά με τη 
συμμετοχή των πολιτών,  η οποία 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες 
που καθορίζονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος VI. Ο φορέας υλοποίησης 
του έργου ενημερώνει την αρμόδια αρχή 
σχετικά με οποιεσδήποτε σημαντικές 
αλλαγές επέρχονται σε εγκεκριμένη 
αντίληψη. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
ζητήσει τροποποιήσεις.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίσης, οι φορείς υλοποίησης δημοσιεύουν 
τις σχετικές πληροφορίες με άλλα μέσα 
κατάλληλα ενημέρωσης, στα οποία έχει 
ευρεία πρόσβαση το κοινό.

Επίσης, οι φορείς υλοποίησης δημοσιεύουν 
τις σχετικές πληροφορίες με άλλα μέσα 
κατάλληλα ενημέρωσης, στα οποία έχει 
ευρεία πρόσβαση το κοινό. Τούτο 
περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη της 
νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, δημοσίευση στις μεγαλύτερες, 
από άποψη διανομής, εφημερίδες των 
περιοχών και των πόλεων που βρίσκονται 
στην διαδρομή που ενδέχεται να 
ακολουθήσει το έργο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του σημείου 4 στοιχείου (α) του 
Παραρτήματος VI.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις αρχές, τους ενδιαφερόμενους 
κύκλους συμφερόντων και τους πολίτες 
που ενδέχεται να αφορά το έργο,

β) τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές 
αρχές, τους ενδιαφερόμενους κύκλους 
συμφερόντων και τους πολίτες που
ενδέχεται να αφορά το έργο,

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
διασφαλίζει την πληρότητα και την 
κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της 
αίτησης και ζητά τη γνώμη της αρμόδιας 

4. Ο φορέας υλοποίησης του έργου 
διασφαλίζει την πληρότητα και την 
κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της 
αίτησης και ζητά τη γνώμη της αρμόδιας 
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αρχής σχετικά με το φάκελο αυτό κατά το 
δυνατόν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας που προηγείται της αίτησης. Ο 
φορέας υλοποίησης του έργου 
συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή για την 
τήρηση των προθεσμιών και τη 
συμμόρφωση με το λεπτομερές πρόγραμμα 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.

αρχής σχετικά με το φάκελο αυτό κατά το 
δυνατόν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας που προηγείται της αίτησης. Ο 
φορέας υλοποίησης του έργου 
συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια 
αρχή για την τήρηση των προθεσμιών και 
τη συμμόρφωση με το λεπτομερές 
πρόγραμμα κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.

Τροπολογία 58

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 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 και 
περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, διαβούλευση 
με τις ενδιαφερόμενες περιφερειακές 
αρχές, άλλους φορείς εκμετάλλευσης 
υποδομών και τις αντίστοιχες οργανώσεις 
εκπροσώπησής τους.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την έγκριση των πρώτων δεκαετών 
σχεδίων ανάπτυξης δικτύων που 
βασίζονται στην μεθοδολογία κατά την 
έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 7, το 
στοιχείο (α) θα περιλαμβάνει 
επικαιροποιημένη έκδοση των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης κόστους-
οφέλους ENTSO, βασισμένη σε 
οποιαδήποτε εξέλιξη έχει επέλθει από την 
δημοσίευση της και έπειτα. Ο φορέας 
(φορείς) μπορεί επίσης να συμπεριλάβει 
στα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους ENTSO τις 
παρατηρήσεις του ή συμπληρωματικά 
στοιχεία που δεν κάλυψε η ανάλυση 
ENTSO.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω έργο 
παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά την 
εφαρμογή του άρθρου 37 παράγραφος 8 
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του άρθρου 41 

1. Σε περίπτωση που ένας φορέας 
υλοποίησης παρουσιάζει υψηλότερους 
κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, 
την κατασκευή, τη λειτουργία ή τη 
συντήρηση ενός έργου κοινού 
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις 
κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 
2 του παραρτήματος ΙΙ, πλην των έργων 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
σε σχέση με τους κινδύνους που 
προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο 
υποδομής και εφόσον για τους κινδύνους 
αυτούς δεν υπάρχει εξαίρεση δυνάμει του 
άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του 
άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και αφού ληφθούν υπόψη οι 
προβλεπόμενες μελλοντικές επιβαρύνσεις 
των καταναλωτών ενέργειας, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι στο εν 
λόγω έργο παρέχονται κατάλληλα κίνητρα 
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παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
714/2009 και του άρθρου 13 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

κατά την εφαρμογή του άρθρου 37 
παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 
του άρθρου 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, του άρθρου 14 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και του 
άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
715/2009.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και περιλαμβάνουν:

3. Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση 
λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα 
του κινδύνου και περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων:

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρείται 
απαραίτητο και κατάλληλο.

δ) οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρείται 
απαραίτητο και κατάλληλο, 
συμπεριλαμβανομένης της άμβλυνσης του 
κινδύνου υψηλότερων δαπανών 
λειτουργίας των υλοποιηθέντων έργων 
ενεργειακής υποδομής.

Αιτιολόγηση

Με στόχο την διευκόλυνση της επενδυτικής διαδικασίας για ιδιώτες επενδυτές που 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής υποδομής, κρίνεται επιθυμητό να μην 
περιορίζεται ο κατάλογος των διατιθέμενων κινήτρων σε εκείνα του άρθρου 14.3 αλλά να 
καλύπτεται επίσης και ο κίνδυνος υψηλότερων από τις προβλεπόμενες δαπάνες μετά την 
ολοκλήρωση των έργων υποδομών.

Τροπολογία 63
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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 που έλαβαν 
αποφάσεις περί παροχής επιπρόσθετων 
κινήτρων 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.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 
2 και 4 είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική 
συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

1. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος είναι 
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή 
από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες και 
χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με
τις διατάξεις του [κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»].

Τροπολογία 65

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 

2. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ), σημείο 2 και σημείο 3, 
πλην των έργων αποθήκευσης 
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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 Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

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:

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικός ο αποκλεισμός των αγωγών πετρελαίου από τη χρηματοδοτική συνδρομή.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη και η 
καινοτομία· και

α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του 
έργου δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο 
α) του Άρθρο 13, τεκμηριώνει την ύπαρξη 
σημαντικών θετικών εξωτερικών 
επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του 
εφοδιασμού, η αλληλεγγύη, η καινοτομία 
τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη·
και

Αιτιολόγηση

Τα δύο πρώτα κριτήρια για έργα κοινού ενδιαφέροντος που απαριθμώνται στο άρθρο 15.2 είναι 
ήδη αρκετά σύνθετα για να επιτρέπουν δίκαιη και εύλογη επιλογή. Η εξασφάλιση συνεπώς 
απόφασης διασυνοριακού επιμερισμού κόστους δεν πρέπει να συνιστά υποχρεωτικό κριτήριο.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

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 Άρθρο 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·

Αιτιολόγηση

Τα δύο πρώτα κριτήρια για έργα κοινού ενδιαφέροντος που απαριθμώνται στο άρθρο 15.2 είναι 
ήδη αρκετά σύνθετα για να επιτρέπουν δίκαιη και εύλογη επιλογή. Η εξασφάλιση συνεπώς 
απόφασης διασυνοριακού επιμερισμού κόστους δεν πρέπει να συνιστά υποχρεωτικό κριτήριο.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για το έργο έχει ληφθεί απόφαση 
διασυνοριακού επιμερισμού κόστους 
δυνάμει του άρθρου 13 ή, στην περίπτωση 
έργων για τα οποία ισχύει απαλλαγή 
δυνάμει του άρθρου 36 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, έχει 
εκδοθεί γνωμοδότηση από τις αρμόδιες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τον 
Οργανισμό σχετικά με την εμπορική 
βιωσιμότητά του.

γ) προαιρετικά, για το έργο έχει ληφθεί 
απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού 
κόστους δυνάμει του άρθρου 13 ή, στην 
περίπτωση έργων για τα οποία ισχύει 
απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 36 της 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ ή του άρθρου 17 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, έχει 
εκδοθεί γνωμοδότηση από τις αρμόδιες 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τον 
Οργανισμό σχετικά με την εμπορική 
βιωσιμότητά του.

Αιτιολόγηση

Τα δύο πρώτα κριτήρια για έργα κοινού ενδιαφέροντος που απαριθμώνται στο άρθρο 15.2 είναι 
ήδη αρκετά σύνθετα για να επιτρέπουν δίκαιη και εύλογη επιλογή. Η εξασφάλιση συνεπώς 
απόφασης διασυνοριακού επιμερισμού κόστους δεν πρέπει να συνιστά υποχρεωτικό κριτήριο.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 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 οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους.

3. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχείο ε) και σημείο 4 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 οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης 
μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις 
σημαντικές θετικές εξωτερικές επιδράσεις 
των έργων και την έλλειψη εμπορικής 
βιωσιμότητάς τους ή τους αυξημένους 
λειτουργικούς κινδύνους.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) ο τρόπος με τον οποίο οι 
περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στην 
υλοποίηση των έργων, με ειδική έμφαση 
στην ενεργή τους ανάμειξη σε εκείνα τα 
στάδια κατά τα οποία πραγματοποιούνται 
επενδύσεις στις ενδιαφερόμενες περιοχές.
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) συνδέσεις με τους ιστότοπους των 
έργων τους οποίους δημιουργούν οι 
φορείς εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τα κονδύλια που διατέθηκαν και 
εκταμιεύθηκαν από την Ένωση για κάθε 
έργο κοινού ενδιαφέροντος· 

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) ο τρόπος με τον οποίο οι 
περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στην 
υλοποίηση των έργων, με ειδική έμφαση 
στην ενεργή τους ανάμειξη σε εκείνα τα 
στάδια κατά τα οποία πραγματοποιούνται 
επενδύσεις στις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) εξελίξεις σχετικά με τις ήδη 
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και 
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σχετικά με πιθανά εμπόδια σε έργα 
κοινού ενδιαφέροντος που θα αποτρέψουν 
ενδεχομένως την υπό φυσιολογικές 
συνθήκες υλοποίηση των πρώτων εντός 
των χρονικών ορίων που έχουν 
συμφωνηθεί με τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και 
την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και 
νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East 
Electricity»): διασυνδέσεις και εσωτερικές 
γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο 
και Ανατολή προς Δύση και με τρίτες 
χώρες με στόχο την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και την ενσωμάτωση 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) 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.

(5) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
υποδομές φυσικού αερίου 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.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίλειο.
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός για ορισμένους διαδρόμους αερίου πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να 
καλύπτει όλους τους τύπους υποδομών (υπόγειοι χώροι αποθήκευσης και τερματικοί σταθμοί 
υγροποιημένου φυσικού αερίου καλύπτονται επίσης από τον κανονισμό) και να ακούγεται 
ουδέτερος. Γενικότερα, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην εξαιρούνται επενδύσεις που μπορεί 
να είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν ενισχύσεις του διασυνοριακού δυναμικού, όπως πχ η 
αύξηση της ευελιξίας των συστημάτων.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές
συνδέσεις στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

(6) Διασυνδέσεις αερίου Βορρά – Νότου 
στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική 
Ευρώπη («NSI East Gas»): περιφερειακές
υποδομές στον τομέα του αερίου μεταξύ 
της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, 
της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους και 
της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως για την 
ενίσχυση της διαφοροποίησης και της 
ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός για ορισμένους διαδρόμους αερίου πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να 
καλύπτει όλους τους τύπους υποδομών (υπόγειοι χώροι αποθήκευσης και τερματικοί σταθμοί 
υγροποιημένου φυσικού αερίου καλύπτονται επίσης από τον κανονισμό) και να ακούγεται 
ουδέτερος. Γενικότερα, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην εξαιρούνται επενδύσεις που μπορεί 
να είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν ενισχύσεις του διασυνοριακού δυναμικού, όπως πχ η 
αύξηση της ευελιξίας των συστημάτων.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): μεταφορά φυσικού 
αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την 
κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη 
λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς 
την Ένωση με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού.

(7) Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού 
αερίου («SGC»): υποδομές φυσικού 
αερίου με στόχο την ενίσχυση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού από τη 
λεκάνη της Κασπίας, την Κεντρική Ασία, 
τη Μέση Ανατολή και τη λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου προς την Ένωση· 

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, 
Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.

Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, 
Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός για ορισμένους διαδρόμους αερίου πρέπει να αναδιατυπωθεί προκειμένου να 
καλύπτει όλους τους τύπους υποδομών (υπόγειοι χώροι αποθήκευσης και τερματικοί σταθμοί 
υγροποιημένου φυσικού αερίου καλύπτονται επίσης από τον κανονισμό) και να ακούγεται 
ουδέτερος. Γενικότερα, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην εξαιρούνται επενδύσεις που μπορεί 
να είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν ενισχύσεις του διασυνοριακού δυναμικού, όπως πχ η 
αύξηση της ευελιξίας των συστημάτων.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος 3 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην 
κεντροανατολική Ευρώπη («OSC»):
διαλειτουργικότητα του δικτύου 
πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής 
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση 
των κινδύνων για το περιβάλλον.

(1) Διάδρομοι διαφοροποίησης παροχής 
πετρελαίου στην κεντροανατολική Ευρώπη
(«OSC»): διαλειτουργικότητα του δικτύου 
πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής 
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας του εφοδιασμού και τη μείωση 
των κινδύνων για το περιβάλλον.
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Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Για τα έργα ηλεκτρικής ενέργειας που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 1, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των 
σχετικών τοπικών, περιφερειακών και 
αυτόνομων αρχών από όλα τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, 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.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Για τα έργα στον τομέα του αερίου που 
εμπίπτουν στην κατηγορία του 
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, των σχετικών τοπικών, 
περιφερειακών ή αυτόνομων αρχών από 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη,
φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς βάσει της υποχρέωσής τους να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο 
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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.

δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 
73/2009/ΕΚ και του άρθρου 12 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, όλων 
των σχετικών φορέων εκμετάλλευσης 
υποδομών και των αντίστοιχων 
οργανώσεων εκπροσώπησης αυτών, 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.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι 
τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου και οι υπόγειοι χώροι αποθήκευσης στην 
ευελιξία της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Κατά συνέπεια, πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα 
οι φορείς εκμετάλλευσης αμφοτέρων ως ενδιαφερόμενοι παράγοντες στην διαδικασία επιλογής 
PCI και στην ανάλυση κόστους-οφέλους. Συνεπώς, τόσο αυτοί οι φορείς εκμετάλλευσης όσο και 
οι οργανώσεις εκπροσώπησης αυτών πρέπει να αποκτήσουν την επίσημη ιδιότητα του 
συμμετέχοντα στις Ομάδες αφού εκπροσωπούν αυτές τους προαναφερθέντες φορείς που είναι, 
επιπλέον, φορείς υλοποίησης έργων.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3

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, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
μελών, φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και 
διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 
και 4 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα 
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών 
μελών, των σχετικών τοπικών, 
περιφερειακών ή αυτόνομων αρχών από 
όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη,
φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Τροπολογία 83
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 1 – σημείο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μολονότι απολαύουν των υπολοίπων 
δικαιωμάτων ως μέλη ομάδας, οι φορείς 
υλοποίησης και ο Οργανισμός δεν θα 
έχουν δικαίωμα ψήφου και θα μπορούν 
να παρίστανται κατά την τελική έγκριση 
αναφερόμενου στο άρθρο 3, παράγραφος 
4 προτεινόμενου καταλόγου έργων μόνο 
ως παρατηρητές.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Κάθε φορέας υλοποίησης έργου 
υποβάλλει αίτηση επιλογής για έργο 
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 4 και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για 
την αξιολόγηση του έργου.

Αιτιολόγηση

Λάθος στο κείμενο.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – μέρος 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς και 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 

διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Το να περιλαμβάνεται ένα έργο στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων δεν θα πρέπει να 
αποτελεί προϋπόθεση για να είναι το έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η βάση για την επιλογή PCI 
πρέπει να είναι η εκπλήρωση ή όχι από τα έργα όλων των σχετικών κριτηρίων του παρόντος 
κανονισμού και η πρόβλεψη σημαντικών κοινωνικοοικονομικών πλεονεκτημάτων από 
πανευρωπαϊκή οπτική γωνία και όχι το αν αποτελούν ή όχι τμήμα ENTSO.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – 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) 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, παραλαβής, εγκαταστάσεων 
επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) 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.

Αιτιολόγηση

Συμπεριλαμβάνονται για λόγους συνοχής οι τερματικοί σταθμοί παραλαβής, αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) διότι αναφέρονται 
και στο σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΙ.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται 
σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται 
στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου 
διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο 
του έργου στην αναμενόμενη απώλεια 
φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε 
όρους επάρκειας παραγωγής και 
μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών 
περιόδων φορτίου λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το 
κλίμα και των επιπτώσεών τους στην 
ανθεκτικότητα των υποδομών.

γ) Η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται 
σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται 
στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου 
διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης 
δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο 
του έργου στην αναμενόμενη απώλεια 
φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα 
οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε 
όρους επάρκειας παραγωγής και 
μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών 
περιόδων φορτίου λαμβανομένων υπόψη 
των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα και των επιπτώσεών 
τους στην ανθεκτικότητα των υποδομών.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV– 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 σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο 
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από 
τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

(2) Το σύνολο δεδομένων συνάδει με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και τις 
εθνικές νομοθεσίες κατά την ημερομηνία 
διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο 
αντίστοιχα είναι συμβατά, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές 
και τους όγκους σε κάθε αγορά. Το σύνολο 
δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις 
οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερομένους κύκλων 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
πανεπιστημίων και των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, και τίθεται στη διάθεση του 
κοινού. Η Επιτροπή και ο Οργανισμός 
διασφαλίζουν την πρόσβαση στα 
απαιτούμενα εμπορικά στοιχεία από τρίτα 
μέρη, κατά περίπτωση.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – 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 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων, κατά περίπτωση. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

(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 
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης 
αποβλήτων καθώς και άλλες 
περιβαλλοντικές εξωγενείς επιδράσεις. Η 
μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά 
με τα προεξοφλητικά επιτόκια που 
χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

Τροπολογία 91
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – 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 ΙV. 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:

Αιτιολόγηση

Λάθος στο κείμενο.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

Τροπολογία 93
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο.
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο –
το αργότερο κατά την έναρξη της 
διαδικασίας χορήγησης αδειών – και με 
ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. Κατά 
περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.

α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων 
που επηρεάζονται από έργο κοινού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών τοπικών, περιφερειακών και 
εθνικών αρχών, των γαιοκτημόνων και 
των πολιτών που κατοικούν κοντά στο 
έργο, του ευρέως κοινού και των 
οργανώσεών του, των οργανισμών και των 
ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και 
ζητείται η γνώμη τους σε αρχικό στάδιο 
και με ασυγκάλυπτο και διαφανή τρόπο. 
Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει 
ενεργά τις δραστηριότητες που 
αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του 
έργου.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προτεινόμενα μέτρα, β) τα προτεινόμενα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προτεινόμενων τόπων και ημερομηνιών 
των ειδικών συνεδριάσεων·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι αναφερόμενες στο σημείο 4, 
στοιχείο (γ) του παρόντος Παραρτήματος 
ειδικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται 
σε τέτοια τοποθεσία και ημερομηνία 
ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή 
του μεγίστου δυνατού αριθμού 
ενδιαφερομένων. Η αρμόδια αρχή μπορεί 
να απαιτήσει από τους φορείς υλοποίησης 
να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου 
να διευκολύνουν την παρουσία 
ενδιαφερομένων οι οποίοι, υπό άλλες 
συνθήκες, δεν θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν για οικονομικούς ή άλλους 
λόγους.
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