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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 
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:
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Τροπολογία 1

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 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 να επιτευχθούν τούτοι οι 
στόχοι, η πρόταση τάσσεται υπέρ της 
διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τις 
περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν 
στην διαδικασία, διαβουλεύσεων που 
διοργανώνονται στο κατάλληλο στάδιο 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να εφαρμόζουν τις 
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διατάξεις της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας έργων κοινού ενδιαφέροντος και 
σε άλλα σχέδια έργων ενεργειακών 
υποδομών κατά περίπτωση.

Or. en

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 3

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,
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων 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·

Or. en

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.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. 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 του TYNDP, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Or. en

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 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ασφάλεια του εφοδιασμού·

Or. en
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Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ενσωμάτωση των προγραμματισμένων 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στο 
δίκτυο, με ειδική έμφαση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

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 

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 
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αναγνωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη.

αναγνωρίζεται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη και δη από τις ενδιαφερόμενες 
περιφερειακές αρχές που επηρεάζονται 
από παρόμοια έργα.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – 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 αρχές, τους ενδιαφερόμενους 
κύκλους συμφερόντων και τους πολίτες 
που ενδέχεται να αφορά το έργο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό των 
ενδιαφερόμενων περιφερειακών αρχών 
των οποίων η γνώμη πρέπει να ζητηθεί·

Or. en

Τροπολογία 10

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 

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 
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αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 
στοιχεία α) έως δ) και σημείο 2. Η 
μεθοδολογία καταρτίζεται με βάση τις 
οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές.

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 ενδιαφερόμενες περιφερειακές αρχές, 
άλλους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών 
και τις αντίστοιχες οργανώσεις 
εκπροσώπησης αυτών.

Or. en

Τροπολογία 11

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 
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.

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 
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.
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Or. en

Τροπολογία 12

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.

Or. en

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 του τελειωμένου 
έργου.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εάν εκπονούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο β) του Άρθρο 5 ή 
εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

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 14

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, ο κοινωνικός 
αντίκτυπος και η καινοτομία· και

Or. en

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 15

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. 

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

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

Or. en

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 16

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.

Or. en

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 17

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.

Or. en

Τροπολογία 18

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.

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 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.

Or. en

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 κούγεται 
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 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 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 

(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 
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ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο. 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.

Or. en

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 κούγεται 
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 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 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.

Or. en

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 κούγεται 
ουδέτερος. Γενικότερα, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην εξαιρούνται επενδύσεις που μπορεί 
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να είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν ενισχύσεις του διασυνοριακού δυναμικού, όπως πχ η 
αύξηση της ευελιξίας των συστημάτων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 - περίπτωση 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 
κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, των σχετικών περιφερειακών 
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.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 - περίπτωση 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 

(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 περιφερειακών 
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συστημάτων μεταφοράς βάσει της 
υποχρέωσής τους να συνεργάζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 
7 της οδηγίας 73/2009/ΕΚ και του άρθρου 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
από φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με 
καθεμία από τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, καθώς 
επίσης και από εκπροσώπους της 
Επιτροπής, του Οργανισμού και του 
ENTSO για το αέριο.

αρχών από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, 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, 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.

Or. en

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 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – σημείο 1 - περίπτωση 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 περιφερειακών 
αρχών από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, φορέων υλοποίησης έργων που 
εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές 
προτεραιότητες που καθορίζονται στο 
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παράρτημα 1 και της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – παράγραφος 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, αποθήκευσης και 
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.

Or. en

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.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων που επηρεάζονται από έργο 
κοινού ενδιαφέροντος, 

(α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι 
συμφερόντων που επηρεάζονται από έργο 
κοινού ενδιαφέροντος, 
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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.

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
εθνικών και περιφερειακών 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.

Or. en


