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_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
15ης Ιουλίου 2015, «Νέα Συμφωνία για 
τους καταναλωτές ενέργειας»31, 
διατυπώνεται το όραμα της Επιτροπής για 
μια αγορά λιανικής που εξυπηρετεί 
καλύτερα τους καταναλωτές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων με καλύτερη σύνδεση των 
αγορών χονδρικής και λιανικής. Η 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από νέες και 
καινοτόμους εταιρείες παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
καταναλωτές να συμμετέχουν πλήρως 
στην ενεργειακή μετάβαση, να 
διαχειρίζονται την κατανάλωσή τους για 
την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικών 
λύσεων που εξοικονομούν χρήματα, και να 
συμβάλλουν στη συνολική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.

(5) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
15ης Ιουλίου 2015, «Νέα Συμφωνία για 
τους καταναλωτές ενέργειας»31, 
διατυπώνεται το όραμα της Επιτροπής για 
μια αγορά λιανικής που εξυπηρετεί 
καλύτερα τους καταναλωτές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων με καλύτερη σύνδεση των 
αγορών χονδρικής και λιανικής. Η 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από νέες και 
καινοτόμους εταιρείες παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
καταναλωτές να αυξήσουν την ενημέρωσή 
τους σχετικά με την ενεργειακή τους 
κατανάλωση και να συμμετέχουν πλήρως 
στην ενεργειακή μετάβαση, να 
διαχειρίζονται την κατανάλωσή τους για 
την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικών 
λύσεων που εξοικονομούν χρήματα, και να 
συμβάλλουν στη συνολική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.
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__________________ __________________
31 COM(2015)0339 της 15.7.2015. 31 COM(2015)0339 της 15.7.2015.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
15ης Ιουλίου 2015, «Έναρξη της 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης 
σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς 
ενέργειας»32, επισημαίνεται ότι για τη 
στροφή από την ηλεκτροπαραγωγή σε 
μεγάλους, κεντρικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής προς την 
αποκεντρωμένη παραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς 
αγορές απαλλαγμένες από ανθρακούχες 
εκπομπές απαιτείται προσαρμογή των 
κανόνων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 
που ισχύουν σήμερα, καθώς και μεταβολές 
των παγιωμένων ρόλων στην αγορά. Η 
ανακοίνωση διατυπώνει επίσης την ανάγκη 
να οργανωθούν οι αγορές κατά πιο 
ευέλικτο τρόπο και να ενσωματωθούν 
πλήρως όλοι οι παράγοντες της αγοράς – 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των 
νέων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, 
αποθήκευσης ενέργειας και της ευέλικτης 
ζήτησης.

(6) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
15ης Ιουλίου 2015, «Έναρξη της 
διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης 
σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς 
ενέργειας»32, επισημαίνεται ότι για τη 
στροφή από την ηλεκτροπαραγωγή σε 
μεγάλους, κεντρικούς σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής προς την 
αποκεντρωμένη παραγωγή από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς 
αγορές απαλλαγμένες από ανθρακούχες 
εκπομπές απαιτείται προσαρμογή των 
κανόνων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 
που ισχύουν σήμερα, καθώς και μεταβολές 
στους ρόλους των υφιστάμενων 
συμμετεχόντων στην αγορά. Η 
ανακοίνωση διατυπώνει επίσης την ανάγκη 
να οργανωθούν οι αγορές κατά πιο 
ευέλικτο τρόπο και να ενσωματωθούν 
πλήρως όλοι οι παράγοντες της αγοράς – 
συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των 
νέων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, 
αποθήκευσης ενέργειας και της ευέλικτης 
ζήτησης. Είναι εξίσου σημαντικό να 
επενδύσει η Ένωση επειγόντως στη 
διασυνδεσιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για τη μεταφορά ενέργειας μέσω 
συστημάτων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας υψηλής τάσης.

_________________ _________________
32 COM(2015)0340 της 15.7.2015. 32 COM(2015)0340 της 15.7.2015.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν 
την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους 
και τη συνεργασία των διαχειριστών 
δικτύων σε ενωσιακό και περιφερειακό 
επίπεδο, ενσωματώνοντας παράλληλα τα 
απομονωμένα συστήματα που 
απαρτίζουν τις «νησίδες» ηλεκτρικής 
ενέργειας που εξακολουθούν να υπάρχουν 
στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να διατηρηθεί στην οδηγία για να τονίσει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτευχθεί ένας από τους βασικούς στόχους της 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, που είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η Ένωση θα επιτύχει 
αποτελεσματικότερα τους στόχους της 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου 
αγοράς που θα επιβραβεύει την ευελιξία 
και τις καινοτομίες. Ο σχεδιασμός μιας 
εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι καταλυτικός 
παράγοντας για την αξιοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην 
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διευκολύνει την ΕΕ να επιτύχει τους 
στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και να εκπληρώσει τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι καταναλωτές διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της 
απαραίτητης ευελιξίας, ώστε το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμοστεί 
στη μεταβλητή, κατανεμημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 
τεχνολογική πρόοδος στη διαχείριση 
δικτύων και την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες για τους καταναλωτές και ο 
υγιής ανταγωνισμός στις λιανικές αγορές 
θα έχει ουσιώδη σημασία, ώστε να 
διασφαλίζεται η ανάπτυξη με γνώμονα την 
αγορά καινοτόμων νέων υπηρεσιών, οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και δυνατότητες 
των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα 
αυξάνεται η ευελιξία του συστήματος. Με 
την πρόβλεψη της δυνατότητας των 
καταναλωτών να συμμετέχουν στην αγορά 
ενέργειας περισσότερο και με νέους 
τρόπους, αναμένεται ότι οι πολίτες θα 
επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτευχθούν 
οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(8) Οι καταναλωτές διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της 
απαραίτητης ευελιξίας, ώστε το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμοστεί 
στη μεταβλητή και κατανεμημένη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Η τεχνολογική πρόοδος στη 
διαχείριση δικτύων και την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τους 
καταναλωτές. Ο υγιής ανταγωνισμός στις 
λιανικές αγορές θα έχει ουσιώδη σημασία, 
ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη με 
γνώμονα την αγορά καινοτόμων νέων 
υπηρεσιών, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και δυνατότητες 
των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα 
αυξάνεται η ευελιξία του συστήματος. 
Ωστόσο, η έλλειψη παροχής στους 
καταναλωτές πληροφοριών σε 
πραγματικό ή σε σχεδόν πραγματικό 
χρόνο σχετικά με την ενεργειακή τους 
κατανάλωση, λόγω ιδίως της αργής 
ανάπτυξης των έξυπνων μετρητών, έχει 
εμποδίσει την ενεργό συμμετοχή τους 
στην αγορά ενέργειας και στην 
ενεργειακή μετάβαση. Με την πρόβλεψη 
της δυνατότητας των καταναλωτών να 
συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας 
περισσότερο και με νέους τρόπους, και με 
τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα για 
τον σκοπό αυτό εργαλεία, αναμένεται ότι 
οι πολίτες θα επωφεληθούν από την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
θα επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ελευθερίες που εγγυάται η 
Συνθήκη στους πολίτες της Ένωσης —
μεταξύ άλλων η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και η ελευθερία 
εγκατάστασης— είναι δυνατές μόνο σε 
πλαίσιο πλήρως ανοικτής αγοράς, η οποία 
παρέχει σε όλους τους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους 
προμηθευτές τους και δίνει σε όλους τους 
προμηθευτές την ελευθερία να 
προμηθεύουν τους πελάτες τους.

(9) Οι ελευθερίες που εγγυάται η 
Συνθήκη στους πολίτες της Ένωσης —
μεταξύ άλλων η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και η ελευθερία 
εγκατάστασης— είναι δυνατές μόνο σε 
πλαίσιο πλήρως ανοικτής και 
διασυνδεδεμένης αγοράς, η οποία παρέχει 
σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα 
να επιλέγουν ελεύθερα τους προμηθευτές 
τους και δίνει σε όλους τους προμηθευτές 
την ελευθερία να προμηθεύουν τους 
πελάτες τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με 
ηλεκτρική ενέργεια με τις πιο 
ανταγωνιστικές τιμές, τα κράτη μέλη και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
εξασφαλίσουν τη διαμεθοριακή πρόσβαση 
σε νέους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας από διαφορετικές ενεργειακές 
πηγές, καθώς και σε νέους παρόχους 
παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και 
απόκρισης ζήτησης.

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με 
ηλεκτρική ενέργεια με τις πιο 
ανταγωνιστικές τιμές, τα κράτη μέλη και οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να 
εξασφαλίσουν τη διαμεθοριακή πρόσβαση 
σε νέους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας από διαφορετικές ενεργειακές 
πηγές, καθώς και σε νέους παρόχους 
παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και 
απόκρισης ζήτησης. Ωστόσο, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για τον 
προγραμματισμό των ροών ηλεκτρικής 
ενέργειας και θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την αποφυγή των 
απρογραμμάτιστων κυκλικών ροών 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με δύο τροπολογίες επί του άρθρου 3.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται 
αδικαιολόγητοι φραγμοί εντός της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
όσον αφορά την είσοδο στην αγορά, τη 
λειτουργία στην αγορά και την έξοδο από 
την αγορά. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
είναι σαφές ότι η υποχρέωση αυτή δεν 
θίγει τις αρμοδιότητες που διατηρούν τα 
κράτη μέλη σε σχέση με τις τρίτες χώρες. 
Η διευκρίνιση αυτή δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύεται ως παρέχουσα σε κράτος 
μέλος τη δυνατότητα να ασκεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. 
Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι 
οι συμμετέχοντες στην αγορά από τρίτες 
χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης και 
των κρατών μελών όπως ακριβώς και 
όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει 
στα συμπεράσματα του Οκτωβρίου 2014 
ότι η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τα 
κράτη μέλη, πρέπει να λάβει επείγοντα 
μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την 
υλοποίηση του κατ’ ελάχιστον στόχου του 
10% των υφιστάμενων ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων κατά προτεραιότητα, το 
αργότερο δε έως το 2020, τουλάχιστον για 
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τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει ελάχιστο επίπεδο ενσωμάτωσης 
στην εσωτερική αγορά ενέργειας, ήτοι τις 
χώρες της Βαλτικής, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία, και για τα κράτη μέλη που 
αποτελούν το κύριο σημείο πρόσβασής 
τους στην εσωτερική αγορά ενέργειας. 
Αναφέρει ακόμη ότι η Επιτροπή θα 
υποβάλλει επίσης τακτικά εκθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ζητούμενο την 
επίτευξη του στόχου του 15% έως το 
2030.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον 
αφορά την επιβολή υποχρεώσεων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι 
οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές 
επιχειρήσεις να απολαύουν του 
δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική 
ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε 
σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και 
ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, οι 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
υπό τη μορφή ρύθμισης των τιμών 
προμήθειας αποτελούν ιδιαίτερα 
στρεβλωτικό μέτρο το οποίο συχνά οδηγεί 
σε συσσώρευση τιμολογιακών 
ελλειμμάτων, περιορισμό των επιλογών 
των καταναλωτών, λιγότερο ελκυστικά 
κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, 
κατώτερα πρότυπα παρεχόμενων 
υπηρεσιών, κατώτερα επίπεδα συμμετοχής 
και ικανοποίησης των καταναλωτών, 
περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς 
επίσης και λιγότερα καινοτόμα προϊόντα 

(15) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον 
αφορά την επιβολή υποχρεώσεων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι 
οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται 
σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές 
επιχειρήσεις να απολαύουν του 
δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική 
ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε 
σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και 
ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, οι 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
υπό τη μορφή ρύθμισης των τιμών 
προμήθειας αποτελούν ιδιαίτερα 
στρεβλωτικό μέτρο το οποίο συχνά οδηγεί 
σε συσσώρευση τιμολογιακών 
ελλειμμάτων, περιορισμό των επιλογών 
των καταναλωτών, λιγότερο ελκυστικά 
κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, 
κατώτερα πρότυπα παρεχόμενων 
υπηρεσιών, κατώτερα επίπεδα συμμετοχής 
και ικανοποίησης των καταναλωτών, 
περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς 
επίσης και λιγότερα καινοτόμα προϊόντα 
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και υπηρεσίες στην αγορά. Επομένως, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν άλλα 
εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα 
μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου 
να εξασφαλίσουν την οικονομική 
προσιτότητα της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους πολίτες τους. Οι 
παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε 
περιορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις. 
Μια πλήρως απελευθερωμένη λιανική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε 
να τονώσει τον ανταγωνισμό τιμών και τον 
ανταγωνισμό ανεξαρτήτως τιμών μεταξύ 
των υφιστάμενων προμηθευτών, και να 
παρέχει κίνητρα για την είσοδο στην αγορά 
νέων προμηθευτών και, κατά συνέπεια, θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές και 
την ικανοποίηση των καταναλωτών.

και υπηρεσίες στην αγορά. Επομένως, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν άλλα 
εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα 
μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου 
να εξασφαλίσουν την οικονομική 
προσιτότητα της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους πολίτες τους. Οι 
παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών 
θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις 
προκειμένου να προστατεύονται τα πλέον 
ευάλωτα άτομα και θα πρέπει να 
καταργούνται σταδιακά εντός 
περιορισμένου χρονικού πλαισίου. Μια 
πλήρως απελευθερωμένη, εύρυθμα 
λειτουργούσα λιανική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας θα μπορούσε να τονώσει τον 
ανταγωνισμό τιμών και τον ανταγωνισμό 
ανεξαρτήτως τιμών μεταξύ των 
υφιστάμενων προμηθευτών, και να παρέχει 
κίνητρα για την είσοδο στην αγορά νέων 
προμηθευτών και, κατά συνέπεια, θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές και 
την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Εγγύηση για μεγαλύτερη προστασία 
των καταναλωτών αποτελεί η 
διαθεσιμότητα αποτελεσματικών μέσων 
διακανονισμού διενέξεων για όλους τους 
καταναλωτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν διαδικασίες για τον ταχύ και 
αποτελεσματικό διακανονισμό των 
παραπόνων.

(24) Εγγύηση για μεγαλύτερη προστασία 
των καταναλωτών αποτελεί η 
διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
ανεξάρτητων μηχανισμών διακανονισμού 
διενέξεων για όλους τους καταναλωτές, 
όπως διαμεσολαβητής ενέργειας ή 
φορέας των καταναλωτών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες 
για τον ταχύ και αποτελεσματικό 
διακανονισμό των παραπόνων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές να 
έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν 
άμεσα από τη συμμετοχή στην αγορά, 
ιδίως όταν προσαρμόζουν την κατανάλωσή 
τους σύμφωνα με τα σήματα της αγοράς 
και, στη συνέχεια, επωφελούνται από 
χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ή 
άλλες πληρωμές ως κίνητρα. Τα 
πλεονεκτήματα αυτής της ενεργούς 
συμμετοχής ενδέχεται να αυξηθούν στο 
μέλλον, όταν τα ηλεκτρικά οχήματα, οι 
αντλίες θερμότητας και άλλα ευέλικτα 
φορτία γίνουν περισσότερο 
ανταγωνιστικά. Οι καταναλωτές θα πρέπει 
να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε όλες τις μορφές 
απόκρισης ζήτησης και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής 
έξυπνου συστήματος μέτρησης και 
σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αναμένεται ότι 
θα τους επιτρέπει να προσαρμόζουν την 
κατανάλωσή τους ανάλογα με τα σήματα 
των τιμών σε πραγματικό χρόνο, τα οποία 
αποτυπώνουν την αξία και το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή της μεταφοράς σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
εύλογη έκθεση των καταναλωτών στον 
κίνδυνο τιμών χονδρικής. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε όσοι 
καταναλωτές επιλέγουν να μη 
συμμετέχουν ενεργά στην αγορά να μην 
υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις· 
αντιθέτως, θα πρέπει να βοηθούνται με τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο για τις συνθήκες 
της εγχώριας αγοράς ώστε να λαμβάνουν 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με 
τις διαθέσιμες επιλογές τους.

(25) Θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές να 
έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν 
άμεσα από τη συμμετοχή στην αγορά, 
ιδίως όταν προσαρμόζουν την κατανάλωσή 
τους σύμφωνα με τα σήματα της αγοράς 
και, στη συνέχεια, επωφελούνται από 
χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ή 
άλλες πληρωμές ως κίνητρα. Τα 
πλεονεκτήματα αυτής της ενεργού 
συμμετοχής ενδέχεται να αυξηθούν στο 
μέλλον, όταν ενισχυθεί η ενημέρωση 
άλλων παθητικών καταναλωτών σχετικά 
με τις δυνατότητες που έχουν ως ενεργοί 
καταναλωτές και όταν καταστούν 
περισσότερο προσβάσιμες και γνωστές οι 
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 
ενεργού συμμετοχής. Οι καταναλωτές θα 
πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε όλες τις μορφές 
απόκρισης ζήτησης και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επωφελούνται από την πλήρη ανάπτυξη 
των έξυπνων συστημάτων μέτρησης και, 
σε περίπτωση που η εν λόγω ανάπτυξη 
έχει αξιολογηθεί αρνητικά, θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα επιλογής έξυπνου 
συστήματος μέτρησης και σύμβασης 
δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αυτό αναμένεται ότι θα τους 
επιτρέπει να προσαρμόζουν την 
κατανάλωσή τους ανάλογα με τα σήματα 
των τιμών σε πραγματικό χρόνο, τα οποία 
αποτυπώνουν την αξία και το κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή της μεταφοράς σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
εύλογη έκθεση των καταναλωτών στον 
κίνδυνο τιμών χονδρικής. Οι καταναλωτές 
θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με 
τον δυνητικό κίνδυνο τιμών των 
συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν 
ώστε όσοι καταναλωτές επιλέγουν να μη 
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συμμετέχουν ενεργά στην αγορά να μην 
υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις· 
αντιθέτως, θα πρέπει να βοηθούνται με τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο για τις συνθήκες 
της εγχώριας αγοράς ώστε να λαμβάνουν 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με 
τις διαθέσιμες επιλογές τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι τεχνολογίες κατανεμημένης 
ενέργειας και η ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών έχουν καταστήσει την 
κοινοτική ενέργεια και τους ενεργειακούς 
συνεταιρισμούς έναν αποτελεσματικό και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο να 
ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι 
προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά τις 
πηγές ενέργειας, τις υπηρεσίες και την 
τοπική συμμετοχή. Η κοινοτική ενέργεια 
παρέχει την χωρίς αποκλεισμούς επιλογή 
σε όλους τους καταναλωτές να 
συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή, την 
κατανάλωση ή την από κοινού χρήση της 
ενέργειας εντός ενός γεωγραφικά 
περιορισμένου κοινοτικού δικτύου, το 
οποίο δύναται είτε να λειτουργεί 
απομονωμένα είτε να είναι συνδεδεμένο με 
το δημόσιο δίκτυο διανομής. Οι κοινοτικές 
πρωτοβουλίες για την ενέργεια εστιάζουν 
κυρίως στην παροχή οικονομικά προσιτής 
ενέργειας συγκεκριμένου είδους, όπως 
είναι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
στα μέλη ή τους μετόχους τους, και όχι 
κατά προτεραιότητα στην επιδίωξη 
κέρδους όπως οι παραδοσιακές 
επιχειρήσεις ενέργειας. Με την άμεση 
εμπλοκή των καταναλωτών, οι κοινοτικές 
πρωτοβουλίες για την ενέργεια 
αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους να 
διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών και καταναλωτικών 
συνηθειών, μεταξύ άλλων, των έξυπνων 

(30) Οι τεχνολογίες κατανεμημένης 
ενέργειας και η ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών έχουν καταστήσει την 
κοινοτική ενέργεια και τους ενεργειακούς 
συνεταιρισμούς έναν αποτελεσματικό και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο να 
ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι 
προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά τις 
πηγές ενέργειας, τις υπηρεσίες και την 
τοπική συμμετοχή. Η κοινοτική ενέργεια 
παρέχει την χωρίς αποκλεισμούς επιλογή 
σε όλους τους καταναλωτές να 
συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή, την 
κατανάλωση ή την από κοινού χρήση της 
ενέργειας, με βάση την ανοικτή και 
εθελοντική συμμετοχή, εντός ενός 
γεωγραφικά περιορισμένου κοινοτικού 
δικτύου, το οποίο δύναται είτε να 
λειτουργεί απομονωμένα είτε να είναι 
συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο 
διανομής. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για 
την ενέργεια εστιάζουν κυρίως στην 
παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας 
συγκεκριμένου είδους, όπως είναι η 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα μέλη 
ή τους μετόχους τους, στη διευκόλυνση 
της αποκόμισης οφελών για τις τοπικές 
κοινότητες και στην εκπροσώπηση των 
τοπικών συμφερόντων, και όχι κατά 
προτεραιότητα στην επιδίωξη κέρδους 
όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις 
ενέργειας. Με την άμεση εμπλοκή των 
καταναλωτών, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες 
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δικτύων διανομής και της απόκρισης 
ζήτησης, κατά τρόπο ολοκληρωμένο. 
Επιπλέον, η κοινοτική ενέργεια μπορεί να 
ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση όσον 
αφορά τα νοικοκυριά και να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας με μειωμένη κατανάλωση και 
χαμηλότερα τιμολόγια προμήθειας. Η 
κοινοτική ενέργεια επιτρέπει επίσης σε 
ορισμένες ομάδες οικιακών καταναλωτών 
να συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας, οι 
οποίοι ενδεχομένως να μην μπορούσαν 
υπό διαφορετικές συνθήκες. Όταν 
λειτουργούν επιτυχώς, οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες αποφέρουν στην κοινότητα 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
όφελος το οποίο υπερβαίνει τα απλά 
πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στις τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες να λειτουργούν στην αγορά με 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και χωρίς 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι οικιακοί 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν οικειοθελώς 
σε κοινοτικές πρωτοβουλίες για την 
ενέργεια και να αποχωρούν από αυτές, 
χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο δίκτυο 
που τελεί υπό τη διαχείριση της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας για την ενέργεια ούτε τα 
δικαιώματά τους ως καταναλωτών. Η 
πρόσβαση στο δίκτυο μιας τοπικής 
ενεργειακής κοινότητας θα πρέπει να 
χορηγείται με δίκαιους όρους που 
αντικατοπτρίζουν το κόστος.

για την ενέργεια αποδεικνύουν τη 
δυνατότητά τους να διευκολύνουν την 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και 
καταναλωτικών συνηθειών, μεταξύ άλλων, 
των έξυπνων δικτύων διανομής και της 
απόκρισης ζήτησης, κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο. Επιπλέον, η κοινοτική 
ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την 
ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τα 
νοικοκυριά και να συμβάλει στην 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας 
με μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερα 
τιμολόγια προμήθειας. Η κοινοτική 
ενέργεια επιτρέπει επίσης σε ορισμένες 
ομάδες οικιακών καταναλωτών να 
συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας, οι 
οποίοι ενδεχομένως να μην μπορούσαν 
υπό διαφορετικές συνθήκες. Όταν 
λειτουργούν επιτυχώς, οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες αποφέρουν στην κοινότητα 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
όφελος το οποίο υπερβαίνει τα απλά 
πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται στις τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες να λειτουργούν στην αγορά με 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και χωρίς 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι οικιακοί 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν οικειοθελώς 
σε κοινοτικές πρωτοβουλίες για την 
ενέργεια και να αποχωρούν από αυτές, 
χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο δίκτυο 
που τελεί υπό τη διαχείριση της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας για την ενέργεια ούτε τα 
δικαιώματά τους ως καταναλωτών. Η 
πρόσβαση στο δίκτυο μιας τοπικής 
ενεργειακής κοινότητας θα πρέπει να 
χορηγείται με δίκαιους όρους που 
αντικατοπτρίζουν το κόστος.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι λογαριασμοί ενέργειας και οι 
ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας συνιστούν 
ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των 
καταναλωτών. Πέρα από δεδομένα 
σχετικά με την κατανάλωση και το κόστος, 
μπορούν επίσης να περιέχουν άλλες 
πληροφορίες που βοηθούν τους 
καταναλωτές να συγκρίνουν την τρέχουσα 
προσφορά τους με άλλες προσφορές. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαφωνίες 
σχετικά με τους λογαριασμούς αποτελούν 
πολύ συχνή αιτία παραπόνων των 
καταναλωτών και παράγοντα που 
συμβάλλει σε συνεχιζόμενα χαμηλά 
επίπεδα ικανοποίησης και συμμετοχής των 
καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα, 
κρίνεται απαραίτητο να καταστούν οι 
λογαριασμοί και οι ετήσιοι λογαριασμοί 
σαφέστεροι και περισσότερο κατανοητοί 
και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι οι 
λογαριασμοί περιέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να 
ρυθμίζουν την ενεργειακή τους 
κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές 
και να αλλάζουν προμηθευτές.

(31) Οι λογαριασμοί ενέργειας και οι 
ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας συνιστούν 
ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των 
καταναλωτών. Οι λογαριασμοί ενέργειας 
και οι ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας 
παρέχουν δεδομένα σχετικά με την 
κατανάλωση και το κόστος, ενώ μπορούν 
επίσης να περιέχουν άλλες πληροφορίες 
που βοηθούν τους καταναλωτές να 
συγκρίνουν την τρέχουσα προσφορά τους 
με άλλες προσφορές. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι οι διαφωνίες σχετικά με τους 
λογαριασμούς αποτελούν πολύ συχνή αιτία 
παραπόνων των καταναλωτών, οι 
λογαριασμοί και οι ετήσιοι λογαριασμοί 
συμβάλλουν σε συνεχιζόμενα χαμηλά 
επίπεδα ικανοποίησης και συμμετοχής των 
καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα. 
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να 
καταστούν οι λογαριασμοί και οι ετήσιοι 
λογαριασμοί σαφέστεροι και περισσότερο 
κατανοητοί και, ταυτόχρονα, να 
διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί περιέχουν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να 
ρυθμίζουν την ενεργειακή τους 
κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές 
και να αλλάζουν προμηθευτές.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισμό των 
δικτύων διανομής, π.χ. μέσω της 
εισαγωγής έξυπνων δικτύων, τα οποία 
πρέπει να κατασκευαστούν με τρόπο που 
να ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη 
παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση.

(32) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισμό των 
δικτύων διανομής, π.χ. μέσω της 
εισαγωγής έξυπνων δικτύων, τα οποία 
πρέπει να κατασκευαστούν με τρόπο που 
να ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη 
παραγωγή, την αποθήκευση ενέργειας και 
την ενεργειακή απόδοση.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με την 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης, η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να 
μπορεί να βασίζεται σε οικονομική 
αξιολόγηση. Σε περίπτωση που η 
αξιολόγηση καταλήξει ότι η εισαγωγή 
παρόμοιων συστημάτων μέτρησης είναι 
οικονομικά εύλογη και αποδοτική από 
πλευράς κόστους μόνο για καταναλωτές με 
μια ορισμένη ποσότητα κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη 
μπορούν να το λαμβάνουν αυτό υπόψη 
κατά το στάδιο της υλοποίησης.

(34) Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε 
εθνικό επίπεδο σχετικά με την 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης, η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να 
μπορεί να βασίζεται σε οικονομική 
αξιολόγηση. Η εν λόγω οικονομική 
αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα μακροπρόθεσμα οφέλη της 
εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης για ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας, ιδίως για την καλύτερη διαχείριση 
του δικτύου, τον ακριβέστερο σχεδιασμό 
και τον προσδιορισμό των απωλειών του 
δικτύου. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση 
καταλήξει ότι η εισαγωγή παρόμοιων 
συστημάτων μέτρησης είναι αποδοτική 
από πλευράς κόστους μόνο για 
καταναλωτές με μια ορισμένη ποσότητα 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να το λαμβάνουν 
αυτό υπόψη κατά το στάδιο της 
υλοποίησης. Η εν λόγω αξιολόγηση θα 
πρέπει ωστόσο να υποβάλλεται σε 
τακτική επανεξέταση και τουλάχιστον 
ανά διετία λαμβανομένων υπόψη των 
ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) . Βασική πτυχή της προμήθειας των 
πελατών είναι η πρόσβαση σε 

(37) Βασική πτυχή της προμήθειας των 
τελικών πελατών είναι η πρόσβαση σε 
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αντικειμενικά και διαφανή δεδομένα που 
αφορούν την κατανάλωση. Επομένως, οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση 
στα δεδομένα κατανάλωσής τους, τις 
συναφείς τιμές και τις δαπάνες 
εξυπηρέτησης, ώστε να μπορούν να 
ζητήσουν από τους ανταγωνιστές να 
υποβάλουν προσφορές βάσει των 
δεδομένων αυτών. Οι καταναλωτές θα 
πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής 
ενημέρωσης σχετικά με την ενέργεια που 
καταναλώνουν. Οι προπληρωμές δεν 
πρέπει να θέτουν τους χρήστες σε 
δυσανάλογα δυσμενή θέση και τα διάφορα 
συστήματα πληρωμής δεν πρέπει να 
εισάγουν διακρίσεις. Η τακτική παροχή 
πληροφοριών σχετικά με το κόστος της 
ενέργειας θα δημιουργήσει κίνητρα για 
εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς θα παρέχει 
στους πελάτες άμεση ενημέρωση σχετικά 
με τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση, και για την αλλαγή 
συμπεριφοράς. Από την άποψη αυτή, η 
πλήρης υλοποίηση της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 θα 
βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν 
το ενεργειακό κόστος τους.

αντικειμενικά, επίκαιρα και διαφανή 
δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση. 
Επομένως, οι καταναλωτές πρέπει να 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
κατανάλωσής τους, τις συναφείς τιμές και 
τις δαπάνες εξυπηρέτησης, ώστε να 
μπορούν να ζητήσουν από τους 
ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές 
βάσει των δεδομένων αυτών. Οι 
καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με 
την ενέργεια που καταναλώνουν. Οι 
προπληρωμές δεν πρέπει να θέτουν τους 
χρήστες σε δυσανάλογα δυσμενή θέση και 
τα διάφορα συστήματα πληρωμής δεν 
πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Η τακτική 
παροχή πληροφοριών στους τελικούς 
καταναλωτές σχετικά με το κόστος της 
ενέργειας θα δημιουργήσει κίνητρα για 
εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς θα παρέχει 
στους τελικούς πελάτες άμεση ενημέρωση 
σχετικά με τα αποτελέσματα των 
επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, και 
για την αλλαγή συμπεριφοράς. Από την 
άποψη αυτή, η πλήρης υλοποίηση 
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 θα 
βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν 
το ενεργειακό κόστος τους.

__________________ __________________
35 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

35 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Επί του παρόντος, στα κράτη μέλη 
έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται 

(38) Επί του παρόντος, στα κράτη μέλη 
έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται 
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διάφορα μοντέλα διαχείρισης δεδομένων 
μετά την εγκατάσταση έξυπνων 
συστημάτων μέτρησης. Ανεξάρτητα από 
το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
διαφανείς κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στα 
δεδομένα υπό όρους που δεν εισάγουν 
διακρίσεις, και να διασφαλίσουν το 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, προστασίας των δεδομένων, 
καθώς και την αμεροληψία των φορέων 
που χειρίζονται τα δεδομένα.

διάφορα μοντέλα διαχείρισης δεδομένων 
μετά την εγκατάσταση έξυπνων 
συστημάτων μέτρησης. Ανεξάρτητα από 
το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
διαφανείς κανόνες σύμφωνα με τους 
οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στα 
δεδομένα και η ανταλλαγή τους υπό όρους 
που δεν εισάγουν διακρίσεις και με 
αποτελεσματικό τρόπο, και να 
διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο 
ακεραιότητας των δεδομένων, ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, προστασίας των 
δεδομένων, καθώς και την αμεροληψία 
των φορέων που χειρίζονται τα δεδομένα. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
διατηρούν τον έλεγχο και την ιδιοκτησία 
των δεδομένων κατανάλωσης, ιδίως με 
το να έχουν τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζονται, να παρέχουν ή να 
ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους με 
εύκολο τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν 
θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της 
ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η 
επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η 
ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών 
συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές 
υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς 
βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών. 
Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εν λόγω 
ενεργειακές υπηρεσίες επιτρέπει στους 
Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους και 
συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για τα 
νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή 
φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές υπηρεσίες 

(40) Ο ενεργειακός εφοδιασμός έχει 
θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της 
ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η 
θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός και η 
ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών 
έχουν εξαιρετική σημασία για τη 
διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού 
επιπέδου και υγείας των πολιτών. 
Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στην ενέργεια 
επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους 
και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για 
τα νοικοκυριά που πλήττονται από 
ενεργειακή φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές 
υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές 
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δεν είναι οικονομικά προσιτές λόγω, 
αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, της 
υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, 
αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα 
κατάλληλα στοιχεία για να 
παρακολουθούν τον αριθμό των 
νοικοκυριών που πλήττονται από 
ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις 
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη 
μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με 
στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά 
την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 
την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας 
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών.

λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, 
της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, 
αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα 
κατάλληλα στοιχεία για να 
παρακολουθούν τον αριθμό των 
νοικοκυριών που πλήττονται από 
ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις 
αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη 
μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με 
στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης 
μέσω των συστημάτων τους κοινωνικής 
πρόνοιας ή άλλων μέτρων πολιτικής. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την 
εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την 
ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και 
δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να 
αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή 
άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, 
που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού 
των ανθρώπων που υποφέρουν από μια 
τέτοια κατάσταση. Το χαμηλό εισόδημα, 
η υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή 
ενεργειακή απόδοση των κατοικιών 
αποτελούν συναφείς παράγοντες για τον 
καθορισμό των δεικτών μέτρησης της 
ενεργειακής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των 
ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών 
καταναλωτών. Προς τούτο, θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο 

(41) Η ενεργειακή φτώχεια είναι 
διογκούμενο πρόβλημα στην Ένωση. 
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και 
δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να 
αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή 
άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, 
που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού 
των ενεργειακά φτωχών πελατών. Το 
χαμηλό εισόδημα, η υψηλή ενεργειακή 
δαπάνη και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση 
των κατοικιών αποτελούν συναφείς 
παράγοντες για τον καθορισμό των 
δεικτών μέτρησης της ενεργειακής 
φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον 
απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των 
ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών 
πελατών. Προς τούτο, θα μπορούσε να 
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της ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής 
και τα μέτρα θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για 
την κατοικία. Στο ελάχιστο, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει εθνικές 
πολιτικές υπέρ των ευάλωτων και 
ενεργειακά φτωχών καταναλωτών.

χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο 
της ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής 
και τα μέτρα θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για 
την κατοικία. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να ενισχύει τις εθνικές πολιτικές υπέρ των 
ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών 
πελατών.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Όταν χρησιμοποιείται κλειστό 
σύστημα για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
αποτελεσματικότητα ολοκληρωμένου 
ενεργειακού εφοδιασμού που απαιτεί 
ειδικά επιχειρησιακά πρότυπα, ή όταν 
διατηρείται ένα κλειστό σύστημα διανομής 
κυρίως για χρήση από τον ιδιοκτήτη του 
συστήματος, πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα να εξαιρεθεί ο διαχειριστής 
του συστήματος διανομής από 
υποχρεώσεις οι οποίες θα αποτελούσαν 
περιττή διοικητική επιβάρυνση λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης της σχέσης μεταξύ του 
διαχειριστή του συστήματος διανομής και 
των χρηστών του συστήματος. 
Βιομηχανικές και εμπορικές 
εγκαταστάσεις ή κοινές εγκαταστάσεις 
υπηρεσιών όπως κτίρια σιδηροδρομικών 
σταθμών, αερολιμένες, νοσοκομεία, 
μεγάλοι χώροι κατασκήνωσης με 
ενσωματωμένες εγκαταστάσεις ή 
εγκαταστάσεις χημικής βιομηχανίας είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν κλειστά 
συστήματα διανομής, λόγω του 
ειδικευμένου χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
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λογική του κειμένου.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να 
καθορίζει κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο 
δεδομένων, καθώς και αμερόληπτες και 
διαφανείς διαδικασίες πρόσβασης σε 
δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης και 
σε δεδομένα που απαιτούνται για την 
αλλαγή προμηθευτή από τους 
καταναλωτές. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου38.

(69) Προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να 
καθορίζει κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο 
δεδομένων, καθώς και αμερόληπτες και 
διαφανείς διαδικασίες πρόσβασης σε 
δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης και 
σε δεδομένα που απαιτούνται για την 
αλλαγή προμηθευτή από τους 
καταναλωτές. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου38. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το εν λόγω κοινό 
ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων 
υποστηρίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά 
και συμβάλλει στην εξασφάλιση 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
υπηρεσιών ενέργειας, η Επιτροπή 
δύναται να ζητήσει, κατά περίπτωση, την 
κατάρτιση προτύπων για τα δεδομένα 
από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης.

__________________ __________________
38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση 
και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και την προστασία των 
καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία 
πραγματικά ολοκληρωμένων, 
ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον 
καταναλωτή και ευέλικτων αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Με την 
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς, η οδηγία έχει 
στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτές 
τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, 
υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού 
και την ομαλή μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από 
ανθρακούχες εκπομπές. Ορίζει βασικούς 
κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία 
του ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση 
της θέσης και την προστασία των 
καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση 
στην ολοκληρωμένη αγορά, για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές 
μεταφοράς και διανομής, κανόνες 
διαχωρισμού, και κανόνες για τους 
ανεξάρτητους εθνικούς ρυθμιστικούς 
φορείς ενέργειας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς 
κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη 
μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση 
και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και την προστασία των 
καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία 
πραγματικά ολοκληρωμένων, 
ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον 
καταναλωτή και ευέλικτων αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Με την 
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς, η οδηγία έχει 
στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτό 
και διαφανές κόστος ενέργειας για τους 
καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του 
εφοδιασμού και την ομαλή μετάβαση σε 
ένα απαλλαγμένο από ανθρακούχες 
εκπομπές και βιώσιμο ενεργειακό 
σύστημα. Ορίζει βασικούς κανόνες για την 
οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού 
τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες 
για την ενίσχυση της θέσης και την 
προστασία των καταναλωτών, για την 
ανοικτή πρόσβαση στην ολοκληρωμένη 
αγορά, για την πρόσβαση τρίτων μερών 
στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, 
κανόνες διαχωρισμού, και κανόνες για 
τους ανεξάρτητους εθνικούς ρυθμιστικούς 
φορείς ενέργειας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «ενεργός πελάτης»: ο πελάτης ή η 
ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, οι 
οποίοι καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή 
πωλούν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
στους χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω 

6. «ενεργός πελάτης»: ο τελικός 
πελάτης ή η ομάδα τελικών πελατών που 
δρουν από κοινού, οι οποίοι 
καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή πωλούν 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους 
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φορέων συγκέντρωσης, ή συμμετέχουν σε 
προγράμματα απόκρισης ζήτησης ή 
ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι 
εν λόγω δραστηριότητες δεν αποτελούν 
την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους 
δραστηριότητα·

χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω φορέων 
συγκέντρωσης ή προμηθευτών ή 
εμπόρων, ή συμμετέχουν σε προγράμματα 
απόκρισης ζήτησης ή ενεργειακής 
απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια 
εμπορική ή επαγγελματική τους 
δραστηριότητα·

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «τοπική ενεργειακή κοινότητα»: η 
ένωση, ο συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη 
κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη νομική 
οντότητα που τελεί υπό τον ουσιαστικό 
έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών, με 
γενικό γνώμονα τις αξίες και όχι το 
κέρδος, η οποία συμμετέχει σε 
κατανεμημένη παραγωγή και ασκεί 
δραστηριότητες διαχειριστή συστήματος 
διανομής, προμηθευτή ή φορέα 
συγκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

7. «τοπική ενεργειακή κοινότητα»: η 
ένωση, ο συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη 
κερδοσκοπική οργάνωση, η ΜΜΕ ή άλλη 
νομική οντότητα που βασίζεται σε 
εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή και 
τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο τοπικών 
εταίρων ή μελών, ο πρωταρχικός σκοπός 
της οποίας είναι να παρέχει τοπικά 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο κοινότητας 
για τα μέλη της ή την τοπική περιοχή ή 
τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και 
όχι όπου παράγει κέρδη, και η οποία 
συμμετέχει σε δραστηριότητες όπως 
κατανεμημένη παραγωγή, αποθήκευση, 
προμήθεια, παροχή υπηρεσιών 
ενεργειακής απόδοσης, συγκέντρωση, 
ηλεκτροκίνηση και διαχείριση 
συστήματος διανομής, μεταξύ άλλων και 
σε διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «ανεξάρτητος φορέας 
συγκέντρωσης»: ο φορέας συγκέντρωσης 
που δεν είναι συνδεδεμένος με κανέναν 

15. «ανεξάρτητος φορέας 
συγκέντρωσης»: ο φορέας συγκέντρωσης 
που δεν είναι συνδεδεμένος με τον 
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προμηθευτή ή οποιονδήποτε άλλο 
συμμετέχοντα στην αγορά·

προμηθευτή του πελάτη·

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. «μη συχνοτική παρεπόμενη 
υπηρεσία»: υπηρεσία που χρησιμοποιείται 
από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή 
διανομής για τον έλεγχο τάσης σταθερής 
κατάστασης, ταχείες εγχύσεις αέργου 
ρεύματος, αδράνεια, και ικανότητα 
επανεκκίνησης από ολική διακοπή·

38. «μη συχνοτική παρεπόμενη 
υπηρεσία»: υπηρεσία που χρησιμοποιείται 
από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή 
διανομής για τον έλεγχο τάσης σταθερής 
κατάστασης, ταχείες εγχύσεις αέργου 
ρεύματος, αδράνεια για σταθερότητα των 
τοπικών δικτύων, ρεύμα 
βραχυκυκλώσεως, ικανότητα 
επανεκκίνησης από ολική διακοπή και 
ικανότητα λειτουργίας νησίδας·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39. «περιφερειακό επιχειρησιακό 
κέντρο»: το περιφερειακό επιχειρησιακό 
κέντρο όπως ορίζεται στο άρθρο 32 της 
[αναδιατύπωσης του κανονισμού 
714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 861/2].

39. «περιφερειακό συντονιστικό 
κέντρο»: το περιφερειακό συντονιστικό 
κέντρο όπως συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) ... 
[αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 861/2].

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

39α. «αναπόσπαστο μέρος του 
συστήματος μεταφοράς»: συνιστώσες 
δικτύου που έχουν ενσωματωθεί στο 
σύστημα μεταφοράς ή διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, και 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό της διασφάλισης 
ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του 
συστήματος μεταφοράς ή διανομής, 
πάντως όχι για εξισορρόπηση ή 
διαχείριση συμφορήσεων, εκτός από την 
αντίδραση στιγμιαίας αποκατάστασης 
της ασφάλειας του δικτύου σε περίπτωση 
έκτακτων αναγκών του δικτύου·

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

47. «αποθήκευση ενέργειας»: στο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, η 
δέσμευση ενός ποσού της παραχθείσας 
ηλεκτρικής ενέργειας έως τη χρονική 
στιγμή της χρήσης, είτε ως τελικής 
ενέργειας είτε μετατρεπόμενης σε 
διαφορετικό φορέα ενέργειας·

47. «αποθήκευση ενέργειας»: στο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβολή 
της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
χρονική στιγμή μεταγενέστερη από αυτή 
της παραγωγής της ή η μετατροπή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή ενέργειας 
που μπορεί να αποθηκευτεί, η 
αποθήκευση της εν λόγω ενέργειας, και η 
μεταγενέστερη εκ νέου μετατροπή της εν 
λόγω ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια ή 
σε διαφορετικό φορέα ενέργειας.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εθνική τους νομοθεσία να μην 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εθνική τους νομοθεσία να μην 
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παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τις 
διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, 
τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ 
άλλων, μέσω απόκρισης από την πλευρά 
της ζήτησης, τις επενδύσεις στην ευέλικτη 
παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση 
ενέργειας, την ανάπτυξη της 
ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών 
διασύνδεσης, και ώστε οι τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας να αποτυπώνουν την 
πραγματική ζήτηση και προσφορά.

παρεμποδίζει αδικαιολόγητα το 
διασυνοριακό εμπόριο και τις 
διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, 
τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ 
άλλων, μέσω απόκρισης από την πλευρά 
της ζήτησης, τις επενδύσεις στην ευέλικτη 
παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση 
ενέργειας, την ανάπτυξη της 
ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών 
διασύνδεσης, και ώστε οι τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας να αποτυπώνουν την 
πραγματική ζήτηση και προσφορά.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εθνική νομοθεσία τους να διασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να 
μην εισάγει διακρίσεις σε βάρος κανενός 
συμμετέχοντος στην αγορά, ούτε εκείνων 
που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων σε σχέση με τρίτες χώρες, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί εντός 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την είσοδο στην 
αγορά, τη λειτουργία στην αγορά και την 
έξοδο από την αγορά. Οι συμμετέχοντες 
στην αγορά από τρίτες χώρες 
συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας που αφορά την πολιτική για 
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το περιβάλλον και την ασφάλεια.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η παρούσα οδηγία καθορίζει επίσης 
μέσα συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών, των ρυθμιστικών αρχών και των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής με 
στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως 
διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς η 
οποία αυξάνει την ενσωμάτωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, τους μηχανισμούς αλληλεγγύης 
μεταξύ των κρατών μελών, τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό και την ασφάλεια του 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην 
είσοδο και την έξοδο από την αγορά για τις 
επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις επιχειρήσεις προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην 
είσοδο και την έξοδο από την αγορά για τις 
επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την 
απόκριση ζήτησης, και τις επιχειρήσεις 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
πελάτες να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι 
πελάτες να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν 
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ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή 
της επιλογής τους.

ηλεκτρική ενέργεια από τον παραγωγό ή 
τον προμηθευτή της επιλογής τους και 
είναι ελεύθερα να συνάπτουν ταυτόχρονα 
συμβάσεις με περισσότερους του ενός 
προμηθευτές.

Αιτιολόγηση

Ο προμηθευτής δεν ορίζεται, ενώ αν συμπεριλαμβανόταν ο «παραγωγός» θα επεκτεινόταν το 
πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριλαμβάνεται ένα νομικό πρόσωπο.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
προστασία των ενεργειακά φτωχών ή 
ευάλωτων πελατών με στοχευμένο τρόπο 
με τη χρήση μέτρων εκτός των δημόσιων 
παρεμβάσεων στον καθορισμό των τιμών 
για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
διασφαλίζουν την προστασία των 
ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων οικιακών 
πελατών με στοχευμένο τρόπο μέσω της 
κοινωνικής πολιτικής ή με τη χρήση 
μέτρων εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων 
στον καθορισμό των τιμών για την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν δημόσιες 
παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό 
τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ευάλωτους οικιακούς πελάτες 
μετά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ημερομηνία - πέντε έτη από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], 
στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο 
για λόγους εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης. 
Οι εν λόγω παρεμβάσεις πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους όρους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 3.

4. Μεταξύ [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
εισαχθεί η ημερομηνία - πέντε έτη από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η 
ημερομηνία - δέκα έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη 
μέλη μπορούν να συνεχίσουν να 
εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον 
αφορά τον καθορισμό τιμών για την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ευάλωτους οικιακούς πελάτες. Οι εν λόγω 
παρεμβάσεις συμμορφώνονται με όλους 
τους ακόλουθους όρους:
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α) δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι 
αναγκαίο για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου γενικού οικονομικού 
συμφέροντος·
β) είναι περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας·
γ) είναι αναλογικές ως προς τους 
ενδιαφερόμενους δικαιούχους·
δ) περιορίζονται σε ενεργειακά 
φτωχούς και ευάλωτους πελάτες·
ε) δεν παρεμποδίζουν την είσοδο στην 
αγορά νέων συμμετεχόντων·
στ) δεν επηρεάζουν αρνητικά την 
χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·
ζ) δεν έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετο 
κόστος για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις· 
και
η) όλοι οι δικαιούχοι της δημόσιας 
παρέμβασης έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν προσφορές της ανταγωνιστικής 
αγοράς και ενημερώνονται άμεσα σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα προσφορών και 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης στην 
ανταγωνιστική αγορά, ιδίως σχετικά με 
τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης 
ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον ανά 
τρίμηνο και τους παρέχεται βοήθεια κατά 
τη μετάβασή τους σε βασιζόμενη στην 
αγορά προσφορά.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφός 
τους επιχειρήσεις παραγωγής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να 
μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας 
γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις 
θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους 
επιλέξιμους πελάτες τους·

α) όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφός 
τους επιχειρήσεις παραγωγής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να 
μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας 
γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις 
θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους 
επιλέξιμους πελάτες τους χωρίς να 
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υπόκεινται σε δυσανάλογες διοικητικές 
διαδικασίες ή δαπάνες σε σχέση, για 
παράδειγμα, με την ανάγκη άδειας 
προμήθειας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές οι τροπολογίες 21, 98 και 
128 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές. Για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διευκολυνθούν 
οι προσπάθειες ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους 
με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους 
τους μέσω απευθείας γραμμής. Η κατάργηση των ακριβών αδειών προμήθειας και η παροχή 
στον πελάτη της δυνατότητας υπογραφής δεύτερης σύμβασης προμήθειας για το ίδιο σημείο 
μέτρησης για την κάλυψη της υπολειμματικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν 
καταλυτικούς παράγοντες στο πλαίσιο αυτό. Αυτό είναι ουσιώδες για την επίτευξη ενεργών 
πελατών.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του 
εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται με 
απευθείας γραμμή από επιχειρήσεις 
παραγωγής και προμήθειας.

β) κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του 
εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται, 
ατομικά ή από κοινού, με απευθείας 
γραμμή από επιχειρήσεις παραγωγής και 
προμήθειας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να καταστούν δυνατές στην πράξη οι 
τροπολογίες 123 και 153 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους 
του ενός προμηθευτές, και συνάδει με την τροπολογία 176. Είναι απαραίτητη επίσης η 
τροποποίηση του άρθρου 7 για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενεργών πελατών. Για τη 
μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι προσπάθειες 
ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους με ηλεκτρική 
ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους τους μέσω 
απευθείας γραμμής και, στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα ή οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν, στο 
μέλλον, να μειώσουν ή να καθορίσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους με τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης σε κοντινή εγκατάσταση, επιλέγοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 41

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

3. Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας με απευθείας γραμμή, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει 
τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

3. Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας με απευθείας γραμμή, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει 
τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το 
άρθρο 6, ούτε θίγει το δικαίωμα του 
πελάτη να υπογράφει δεύτερη σύμβαση 
προμήθειας για την υπολειμματική 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 
123 και 153 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές. Διευκολύνει επίσης τις τροπολογίες που αποσκοπούν στην από κοινού χρήση 
τοπικής ενέργειας μικρής κλίμακας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη δυνατότητα σύναψης 
δεύτερης σύμβασης προμήθειας για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών (δηλαδή προκειμένου 
να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 169, 172 κ.λπ.). Αυτό είναι σημαντικό για την 
ενθάρρυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την παροχή κινήτρων για 
αυξημένη ανάπτυξη και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της αρχής 
του ενεργού πελάτη.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιαα) την αξιολόγηση εναλλακτικών 
λύσεων, όπως οι λύσεις απόκρισης 
ζήτησης και η αποθήκευση ενέργειας, για 
την οικοδόμηση νέας δυναμικότητας 
παραγωγής.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να 
υπάρχουν ειδικές διαδικασίες χορήγησης 
αδειών για τη μικρή, αποκεντρωμένη ή/και 

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να 
υπάρχουν ειδικές, απλουστευμένες και 
εξορθολογισμένες διαδικασίες χορήγησης 
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την κατανεμημένη παραγωγή, οι οποίες να 
λαμβάνουν υπόψη το περιορισμένο τους 
μέγεθος και τη δυνητική τους 
σπουδαιότητα.

αδειών για τη μικρή, αποκεντρωμένη ή/και 
την κατανεμημένη παραγωγή, οι οποίες να 
λαμβάνουν υπόψη το περιορισμένο τους 
μέγεθος και τη δυνητική τους 
σπουδαιότητα.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες 
διατάξεις της Συνθήκης, και ιδίως το 
άρθρο 106, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας η οποία 
μπορεί να αφορά την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την 
ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και 
την προστασία του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και της προστασίας του κλίματος. Οι 
υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται 
σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες 
και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν 
την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους 
εθνικούς καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες 
αφορούν τον καθορισμό των τιμών για την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5.

2. Τηρώντας πλήρως τις οικείες 
διατάξεις της Συνθήκης, και ιδίως το 
άρθρο 106, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας η οποία 
μπορεί να αφορά την ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την 
ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και 
την προστασία του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και της προστασίας του κλίματος. Οι 
υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται 
σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες 
και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν 
την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους 
εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή 
απόδοση/διαχείριση της ζήτησης και την 
επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον 
και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα 
μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο 
σύστημα. Οι υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες αφορούν τον 
καθορισμό των τιμών για την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται με 
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τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 5.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι τρόποι με τους οποίους είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται οι εκάστοτε 
τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τέλη 
συντήρησης,

- οι τρόποι με τους οποίους είναι 
δυνατόν να λαμβάνονται οι εκάστοτε 
τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τα τέλη 
συντήρησης και πρόσθετα προϊόντα και/ή 
υπηρεσίες (δεσμοποιημένες προσφορές),

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι 
ανανέωσης και λήξης της παροχής 
υπηρεσιών και της σύμβασης,

- η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι 
ανανέωσης και λήξης της παροχής 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
πρόσθετων προϊόντων και/ή υπηρεσιών 
(δεσμοποιημένες υπηρεσίες), και της 
σύμβασης, και κατά πόσον επιτρέπεται η 
λύση της σύμβασης χωρίς χρέωση,

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με 
οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των 
συμβατικών όρων και ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμα λύσης της 
σύμβασης όταν τους απευθύνεται η 
σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές 
ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας 
για οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής 

β) ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με 
οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των 
συμβατικών όρων και ενημερώνονται 
σχετικά με το δικαίωμα λύσης της 
σύμβασης όταν τους απευθύνεται η 
σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές 
ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας 
για οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής 
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προμήθειας και για τους λόγους και τις 
προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και 
το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, την 
κατάλληλη χρονική στιγμή και το 
αργότερο μία κανονική περίοδο 
χρέωσης πριν τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ με 
διαφανή και κατανοητό τρόπο. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι πελάτες 
παραμένουν ελεύθεροι να λύσουν τις 
αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν 
αποδέχονται τους νέους συμβατικούς 
όρους ή τις προσαρμογές της τιμής 
προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί 
από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας·

προμήθειας και για τους λόγους και τις 
προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και 
το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, 
αμέσως μόλις πληροφορηθούν την 
προσαρμογή και το αργότερο εντός ενός 
μηνός πριν τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ με 
διαφανή και κατανοητό τρόπο. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι πελάτες 
παραμένουν ελεύθεροι να λύσουν τις 
αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν 
αποδέχονται τους νέους συμβατικούς 
όρους ή τις προσαρμογές της τιμής 
προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί 
από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας·

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των 
μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν 
πραγματοποιούν αδικαιολόγητες 
διακρίσεις μεταξύ πελατών. Οιαδήποτε 
διαφορά στις χρεώσεις που σχετίζονται με 
τις μεθόδους πληρωμής αντανακλούν τις 
συναφείς δαπάνες που φέρει ο 
προμηθευτής.

δ) έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των 
μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν 
πραγματοποιούν αδικαιολόγητες 
διακρίσεις μεταξύ πελατών. Οιαδήποτε 
διαφορά στις χρεώσεις που σχετίζονται με 
τις μεθόδους πληρωμής αντανακλούν τις 
συναφείς δαπάνες που φέρει ο 
προμηθευτής σύμφωνα με το άρθρο 62 
της οδηγίας 2015/2366 που απαγορεύει 
τις επιβαρύνσεις για οποιοδήποτε μέσο 
πληρωμών.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν τίθενται σε δυσανάλογα δυσμενή 
θέση από τα συστήματα προπληρωμής σε 
σύγκριση με την μέση τιμή της αγοράς·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) λαμβάνουν τελικό λογαριασμό 
κλεισίματος, μετά από κάθε αλλαγή 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα σε 
6 εβδομάδες από την αλλαγή αυτή.

ι) λαμβάνουν τελικό λογαριασμό 
κλεισίματος, μετά από κάθε αλλαγή 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα σε 
δύο εβδομάδες από την αλλαγή αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) λαμβάνουν περίληψη των 
κυριότερων συμβατικών όρων (όπως τα 
βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές, τους όρους για την αλλαγή παρόχου 
και την αύξηση των τιμών) με συνοπτική 
και απλή γλώσσα στην πρώτη σελίδα της 
σύμβασης ή μαζί με τη σύμβαση.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τελικοί πελάτες να έχουν ολοκληρωμένη 
ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά 
με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 
συνεπάγεται αυτή η σύμβαση δυναμικής 
τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τελικοί πελάτες να έχουν ολοκληρωμένη 
ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά 
με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που 
συνεπάγεται αυτή η σύμβαση δυναμικής 
τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης 
εγκατάστασης κατάλληλου μετρητή 
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ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε τελικός πελάτης καλείται 
πάντα να συγκατατεθεί προτού 
μεταφερθεί σε σύμβαση δυναμικής 
τιμολόγησης.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη στοχεύουν στη 
μείωση του μεριδίου των σταθερών 
στοιχείων στους λογαριασμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών 
πελατών.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών 
δικλείδων στην έκθεση σε αλλαγές τιμών 
ώστε να αποφευχθούν οι φουσκωμένοι 
λογαριασμοί ή τα υψηλά επίπεδα 
χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης για 
τους τελικούς πελάτες.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, η τεχνική 
διεργασία αλλαγής προμηθευτή διαρκεί 
το πολύ 24 ώρες και είναι δυνατή 
οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πελάτες να μην επιβαρύνονται με 
οποιοδήποτε τέλος σχετιζόμενο με την 
αλλαγή προμηθευτή.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
τελικοί πελάτες να μην επιβαρύνονται με 
οποιοδήποτε τέλος σχετιζόμενο με την 
αλλαγή προμηθευτή.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιλέγουν να επιτρέπουν στους 
προμηθευτές να επιβάλλουν τέλη 
τερματισμού σύμβασης σε όσους πελάτες 
καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις 
προμήθειας ορισμένου χρόνου πριν από 
την λήξη της σύμβασης. Τα εν λόγω τέλη 
επιτρέπεται να επιβάλλονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πελάτες αποκομίζουν 
αποδεδειγμένο πλεονέκτημα από αυτές τις 
συμβάσεις. Επιπλέον, τα τέλη αυτά δεν 
υπερβαίνουν την άμεση οικονομική ζημία 
του προμηθευτή λόγω του τερματισμού της 
σύμβασης από τον πελάτη, 
περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν 
δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών 

3. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιλέγουν να επιτρέπουν στους 
προμηθευτές να επιβάλλουν τέλη 
τερματισμού σύμβασης σε όσους τελικούς 
πελάτες καταγγέλλουν οικειοθελώς 
συμβάσεις προμήθειας σταθερής τιμής 
ορισμένου χρόνου πριν από την λήξη της 
σύμβασης, υπό τον όρο ότι ο 
καταναλωτής έχει συνάψει οικειοθελώς 
μια τέτοια σύμβαση. Τα εν λόγω τέλη 
επιτρέπεται να επιβάλλονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τελικοί πελάτες 
αποκομίζουν αποδεδειγμένο πλεονέκτημα 
από αυτές τις συμβάσεις. Επιπλέον, τα 
τέλη αυτά είναι αναλογικά προς το 
πλεονέκτημα που παρέχεται στον πελάτη 
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οι οποίες ήδη παρέχονται στον πελάτη ως 
μέρος της σύμβασης.

και δεν υπερβαίνουν την άμεση 
οικονομική ζημία του προμηθευτή λόγω 
του τερματισμού της σύμβασης από τον 
τελικό πελάτη, περιλαμβανομένου του 
κόστους τυχόν δεσμοποιημένων 
επενδύσεων ή υπηρεσιών οι οποίες ήδη 
παρέχονται στον τελικό πελάτη ως μέρος 
της σύμβασης. Το βάρος της απόδειξης 
της άμεσης οικονομικής ζημίας 
επιβαρύνει τον προμηθευτή και 
παρακολουθείται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι οικιακοί πελάτες δικαιούνται να 
συμμετέχουν σε συστήματα μαζικής 
αλλαγής προμηθευτή. Τα κράτη μέλη 
εξαλείφουν όλους τους ρυθμιστικούς ή 
διοικητικούς φραγμούς στη μαζική 
αλλαγή προμηθευτή παρέχοντας 
παράλληλα ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει 
τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία στους 
καταναλωτές έναντι καταχρηστικών 
πρακτικών.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εάν ο τελικός πελάτης επιθυμεί να 
συνάψει σύμβαση με φορέα 
συγκέντρωσης, η εν λόγω δέσμευση δεν 
απαιτεί τη συγκατάθεση του προμηθευτή 
του τελικού πελάτη.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να 
συνάπτουν σύμβαση με φορέα 
συγκέντρωσης, και ότι η εν λόγω 
δέσμευση δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του 
προμηθευτή του τελικού πελάτη.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς συγκέντρωσης ενημερώνουν 
πλήρως τους πελάτες για τους όρους και 
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τις προϋποθέσεις των συμβάσεων που 
τους προσφέρονται.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές δεν εφαρμόζουν διακριτική 
μεταχείριση στους πελάτες βάσει του αν 
έχουν σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
τελικός πελάτης που επιθυμεί να 
τερματίσει σύμβαση με φορέα 
συγκέντρωσης, εφόσον τηρεί τους 
συμβατικούς όρους, να δικαιούται τον εν 
λόγω τερματισμό εντός τριών 
εβδομάδων.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
τελικός πελάτης που επιθυμεί να 
τερματίσει σύμβαση με φορέα 
συγκέντρωσης μπορεί να το πράξει 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βάρος της απόδειξης της άμεσης 
οικονομικής ζημίας επιβαρύνει τον φορέα 
συγκέντρωσης και παρακολουθείται από 
την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
τελικοί πελάτες να έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν όλα τα συναφή στοιχεία για 
την απόκριση ζήτησης ή στοιχεία για την 
παρεχόμενη και την πωλούμενη ηλεκτρική 

4. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
τελικοί πελάτες να έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν όλα τα συναφή στοιχεία για 
την απόκριση ζήτησης ή στοιχεία για την 
παρεχόμενη και την πωλούμενη ηλεκτρική 
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ενέργεια τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. ενέργεια καθώς και στοιχεία σχετικά με 
την εκκαθάριση κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη 
τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πελάτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση 
τουλάχιστον σε ένα εργαλείο σύγκρισης 
των προσφορών των προμηθευτών, το 
οποίο πληροί τα κριτήρια πιστοποίησης 
που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα 
εργαλεία σύγκρισης μπορούν να τελούν 
υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε 
οντότητας, μεταξύ άλλων, ιδιωτικών 
εταιρειών και δημόσιων αρχών ή φορέων. 
Οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για 
τη διαθεσιμότητα συναφών εργαλείων.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πελάτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση 
τουλάχιστον σε ένα εργαλείο σύγκρισης 
των προσφορών στο πλαίσιο τόσο 
μεμονωμένων όσο και δεσμοποιημένων 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης, 
προσφορών από προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρικής ενέργειας και ανεξάρτητους 
φορείς συγκέντρωσης, το οποίο πληροί 
τουλάχιστον τα κριτήρια πιστοποίησης 
που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα 
εργαλεία σύγκρισης μπορούν να τελούν 
υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε 
οντότητας, μεταξύ άλλων, ιδιωτικών 
εταιρειών και δημόσιων αρχών ή φορέων. 
Τουλάχιστον ένα εργαλείο ανά κράτος 
μέλος καλύπτει ολόκληρη την αγορά. Οι 
πελάτες ενημερώνονται για τη 
διαθεσιμότητα συναφών εργαλείων από 
τους λογαριασμούς τους ή από τα 
έγγραφα που τους συνοδεύουν.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
τα εργαλεία σύγκρισης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 να περιλαμβάνουν 
συγκριτικούς παράγοντες σχετικά με τη 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν τα εργαλεία 
σύγκρισης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 να περιλαμβάνουν 
συγκριτικούς παράγοντες σχετικά με τη 
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φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από 
τους προμηθευτές.

φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από 
τους προμηθευτές.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όλα τα εργαλεία σύγκρισης 
προσφορών των προμηθευτών είναι 
επιλέξιμα για πιστοποίηση σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο σε εθελοντική βάση και 
χωρίς διακρίσεις.

4. Όλα τα εργαλεία σύγκρισης 
προσφορών των προμηθευτών ηλεκτρικής 
ενέργειας, των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρικής ενέργειας και των φορέων 
συγκέντρωσης, περιλαμβανομένων των 
ανεξάρτητων φορέων συγκέντρωσης, 
είναι επιλέξιμα για πιστοποίηση σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δικαιούνται να παράγουν, να 
αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 
πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια σε όλες τις οργανωμένες αγορές 
είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων 
συγκέντρωσης, χωρίς να υποβάλλονται σε 
δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες και να 
επιβαρύνονται με τέλη που δεν 
αντικατοπτρίζουν το κόστος·

α) δικαιούνται να παράγουν, να 
αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 
πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια σε όλες τις οργανωμένες αγορές 
είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων 
συγκέντρωσης, χωρίς να υποβάλλονται σε 
διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις ή σε 
δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες και να 
επιβαρύνονται με τέλη που δεν 
αντικατοπτρίζουν το κόστος·

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ενεργειακή εγκατάσταση που 
απαιτείται για τις δραστηριότητες του 

2. Η ενεργειακή εγκατάσταση που 
απαιτείται για τις δραστηριότητες του 
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ενεργού πελάτη μπορεί να τελεί υπό τη 
διαχείριση τρίτου μέρους για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης και 
της συντήρησης.

ενεργού πελάτη μπορεί να τελεί υπό τη 
διαχείριση τρίτου μέρους για την 
εγκατάσταση και τη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης και 
της συντήρησης υπό τον όρο ότι ο 
οικονομικός κίνδυνος που συνδέεται με 
τη λειτουργία της εγκατάστασης βαρύνει 
τον ενεργό πελάτη.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ενεργοί πελάτες που έχουν στην 
ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης:
α) έχουν το δικαίωμα σύνδεσης με το 
δίκτυο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την υποβολή του 
αιτήματος·
β) δεν υπόκεινται σε πρόσθετους 
φόρους, πρόσθετες επιβαρύνσεις ή 
τέλη για την ηλεκτρική ενέργεια που 
αποθηκεύεται στην εγκατάσταση 
αποθήκευσης·
γ) διαχωρίζονται από τους 
παραγωγούς και δεν υπόκεινται σε 
σχετικές απαιτήσεις άδειας και τέλη·
δ) επιτρέπεται να παρέχουν 
περισσότερες από μία υπηρεσίες 
ταυτόχρονα, εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να 
συστήνουν ή να μισθώνουν κοινοτικά 
δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα·

α) έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να 
συστήνουν ή να μισθώνουν κοινοτικά 
δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα, 
εφόσον γίνεται σεβαστό το σύστημα 
παραχωρήσεων του κράτους μέλους·

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) υπόκεινται στην ευθύνη 
εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση 
του κανονισμού 714/2009, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
861/2].

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) απολαύουν αμερόληπτης 
μεταχείρισης όσον αφορά τις 
δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, 
παραγωγών, διαχειριστών συστήματος 
διανομής ή φορέων συγκέντρωσης·

γ) απολαύουν αμερόληπτης 
μεταχείρισης όσον αφορά τις 
δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, 
παραγωγών, διαχειριστών συστήματος 
διανομής, προμηθευτών ή φορέων 
συγκέντρωσης·

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) συμβάλλουν επαρκώς στο κόστος 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με 
το οποίο παραμένουν συνδεδεμένες·

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) λειτουργούν στην αγορά με 
ισότιμους όρους χωρίς να στρεβλώνουν 
τον ανταγωνισμό·
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Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) οι όροι για τη δημιουργία, τη 
διαχείριση και τη διάλυση τοπικών 
ενεργειακών δικτύων είναι καλά 
καθορισμένοι·

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ορίζονται προϋποθέσεις και 
πρότυπα για τις τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες με δίκτυα προκειμένου να 
διασφαλισθεί ο αποδοτικός σχεδιασμός 
των δικτύων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
και τα πρότυπα διασφαλίζουν επίσης ότι 
οι πελάτες και τα μέλη της τοπικής 
ενεργειακής κοινότητας απολαμβάνουν 
τις ίδιες ποιοτικές και πρότυπες 
υπηρεσίες δικτύου που είναι διαθέσιμες 
στους πελάτες εκτός της τοπικής 
ενεργειακής κοινότητας·

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) οι τελικοί πελάτες έχουν δικαίωμα 
να συμμετέχουν σε τοπική ενεργειακή 
κοινότητα·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία αλλαγή διατύπωσης ούτως ώστε να διευκρινιστεί ότι η συμμετοχή σε τοπική 
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ενεργειακή κοινότητα αποτελεί έκφραση του δικαιώματος επιλογής του καταναλωτή και να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε τοπική ενεργειακή 
κοινότητα.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οι διατάξεις του κεφαλαίου IV 
εφαρμόζονται σε τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες οι οποίες εκτελούν λειτουργίες 
διαχειριστή συστήματος διανομής·

ε) οι διατάξεις του κεφαλαίου IV 
καθώς και άλλοι κανόνες και κανονισμοί 
που ισχύουν για τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής εφαρμόζονται σε 
τοπικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες 
εκτελούν λειτουργίες διαχειριστή 
συστήματος διανομής·

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά περίπτωση, οι χρήστες του 
συστήματος που δεν είναι μέτοχοι ή μέλη 
της τοπικής ενεργειακής κοινότητας η 
οποία είναι συνδεδεμένη με το σύστημα 
διανομής υπό τη διαχείριση τοπικής 
ενεργειακής κοινότητας, υπόκεινται σε 
δίκαια τέλη δικτύου που αντικατοπτρίζουν 
το κόστος. Εάν οι εν λόγω χρήστες 
συστήματος και οι τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες δεν κατορθώσουν να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα 
τέλη δικτύου, αμφότερα τα μέρη μπορούν 
να ζητήσουν από τη ρυθμιστική αρχή να 
καθορίσει το επίπεδο των τελών δικτύου 
με σχετική απόφαση·

ζ) κατά περίπτωση, οι χρήστες του 
συστήματος που δεν είναι μέτοχοι ή μέλη 
της τοπικής ενεργειακής κοινότητας η 
οποία είναι συνδεδεμένη με το σύστημα 
διανομής υπό τη διαχείριση τοπικής 
ενεργειακής κοινότητας, υπόκεινται σε 
δίκαια τέλη δικτύου που δεν εισάγουν 
διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το 
κόστος. Εάν οι εν λόγω χρήστες 
συστήματος και οι τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες δεν κατορθώσουν να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα 
τέλη δικτύου, αμφότερα τα μέρη μπορούν 
να ζητήσουν από τη ρυθμιστική αρχή να 
καθορίσει το επίπεδο των τελών δικτύου 
με σχετική απόφαση·

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Επιμερισμός ηλεκτρικής ενέργειας

Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες έχουν 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν από κοινού 
ηλεκτρική ενέργεια από πάγια στοιχεία 
παραγωγής εντός της κοινότητας μεταξύ 
των μελών ή των μετόχων της βάσει των 
αρχών της αγοράς, μεταξύ άλλων και με 
την εφαρμογή υφιστάμενων ή 
μελλοντικών τεχνολογιών ΤΠΕ, όπως τα 
εικονικά συστήματα μέτρησης καθαρής 
ενέργειας και τα συστήματα που 
βασίζονται σε τεχνολογίες κατανεμημένου 
καθολικού, καθώς και μέσω συμφωνιών 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ομοτίμων 
παραδείγματος χάριν.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν 
τους τελικούς πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προσφέρουν 
απόκριση ζήτησης μέσω φορέων 
συγκέντρωσης, να συμμετέχουν από 
κοινού με τους παραγωγούς σε όλες τις 
οργανωμένες αγορές κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα 
στους τελικούς πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων όσων προσφέρουν 
απόκριση ζήτησης μέσω φορέων 
συγκέντρωσης, να συμμετέχουν από 
κοινού με τους παραγωγούς σε όλες τις 
οργανωμένες αγορές και τους 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά τρόπο 
που δεν εισάγει διακρίσεις.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
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διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, κατά 
την προμήθεια παρεπόμενων υπηρεσιών, 
να αντιμετωπίζουν τους παρόχους 
απόκρισης ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων 
φορέων συγκέντρωσης, χωρίς διακρίσεις 
βάσει των τεχνικών τους δυνατοτήτων.

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, κατά 
την προμήθεια παρεπόμενων υπηρεσιών, 
να αντιμετωπίζουν τους παρόχους 
απόκρισης ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων 
φορέων συγκέντρωσης από κοινού με τους 
παραγωγούς, χωρίς διακρίσεις βάσει των 
τεχνικών τους δυνατοτήτων.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζει τη 
συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης στην 
αγορά λιανικής και ότι περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζει τη 
συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης σε όλες 
τις αγορές και ότι περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαφανείς κανόνες που αναθέτουν με 
σαφήνεια ρόλους και αρμοδιότητες σε 
όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

β) αντικειμενικοί και διαφανείς 
κανόνες που αναθέτουν με σαφήνεια 
ρόλους και αρμοδιότητες σε όλους τους 
συμμετέχοντες στην αγορά·

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαφανείς κανόνες και διαδικασίες 
για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην αγορά οι οποίοι 
εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε 

γ) αντικειμενικοί και διαφανείς 
κανόνες και διαδικασίες για την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων 
στην αγορά οι οποίοι εξασφαλίζουν 
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δεδομένα επί ίσοις όροις και χωρίς 
διακρίσεις και, ταυτόχρονα, προστασία 
των εμπορικών δεδομένων·

εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα επί ίσοις 
όροις και χωρίς διακρίσεις και, 
ταυτόχρονα, προστασία των εμπορικών 
δεδομένων και των προσωπικών 
δεδομένων των πελατών, 
συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων 
απαιτήσεων πληροφόρησης για τον φορέα 
συγκέντρωσης, καθώς και ελάχιστων 
κριτηρίων για την προστασία των 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων για όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν απαιτείται από τους φορείς 
συγκέντρωσης να καταβάλλουν 
αντισταθμίσεις στους προμηθευτές ή 
τους παραγωγούς·

διαγράφεται

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) οι συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασχολούνται με τη συγκέντρωση είναι 
οικονομικά υπεύθυνοι για τις 
ανισορροπίες που προκαλούν στο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας όπως 
ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) … [αναδιατύπωση του 
κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται 
με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) αντικειμενικοί και διαφανείς 
κανόνες και διαδικασίες για την 
αντιστάθμιση των συμμετεχόντων στην 
αγορά για την ενέργεια που παρέχουν 
κατά την περίοδο της απόκρισης ζήτησης 
κατά αναλογικό τρόπο, υπό την εποπτεία 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, χωρίς να 
δημιουργείται φραγμός για την είσοδο 
φορέων συγκέντρωσης στην αγορά ή 
φραγμός για ευελιξία. Η αποζημίωση 
περιορίζεται αυστηρά στην κάλυψη των 
απορρέοντων εξόδων. Η μέθοδος 
υπολογισμού της εν λόγω αποζημίωσης 
είναι δυνατόν να λαμβάνει υπόψη τα 
οφέλη που προκύπτουν από τους 
ανεξάρτητους φορείς συγκέντρωσης για 
τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά 
και να υπόκειται σε έγκριση από τη 
ρυθμιστική αρχή·

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δγ) οι τελικοί πελάτες οι οποίοι έχουν 
συνάψει σύμβαση με ανεξάρτητους 
φορείς συγκέντρωσης δεν επιβαρύνονται 
με πληρωμές, κυρώσεις ή άλλον αθέμιτο 
συμβατικό περιορισμό από τους 
προμηθευτές τους·

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να διασφαλίζεται ότι το κόστος 
και τα οφέλη εξισορρόπησης που φέρουν 
οι φορείς συγκέντρωσης διανέμονται 

διαγράφεται
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δίκαια στους συμμετέχοντες στην αγορά, 
τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, 
κατ’ εξαίρεση, την καταβολή 
αντισταθμίσεων μεταξύ φορέων 
συγκέντρωσης και υπεύθυνων για την 
ισορροπία μερών. Οι εν λόγω 
αντισταθμίσεις πρέπει να περιορίζονται 
σε καταστάσεις κατά τις οποίες ένας 
συμμετέχων στην αγορά προκαλεί 
ανισορροπίες σε άλλο συμμετέχοντα στην 
αγορά με αποτέλεσμα οικονομική ζημία.
Οι εν λόγω έκτακτες αντισταθμίσεις 
υπόκεινται σε έγκριση των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και 
παρακολουθούνται από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τιμολόγησης και πληροφοριών 
τιμολόγησης που καθορίζονται στο 
παράρτημα II. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στους λογαριασμούς είναι 
ακριβείς, σαφείς, περιεκτικές και 
παρουσιάζονται κατά τρόπο που 
διευκολύνει τη σύγκριση από τους 
καταναλωτές.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τιμολόγησης και πληροφοριών 
τιμολόγησης που καθορίζονται στο 
παράρτημα II. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στους λογαριασμούς είναι 
ακριβείς, σαφείς, περιεκτικές, φιλικές προς 
τον χρήστη και παρουσιάζονται κατά 
τρόπο που διευκολύνει τη σύγκριση από 
τους καταναλωτές. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στους 
λογαριασμούς, τίθενται στη διάθεση των 
πελατών με άλλα μέσα που επιλέγονται 
από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την 
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πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μια 
φορά ετησίως. Οι πληροφορίες 
τιμολόγησης καθίστανται διαθέσιμες 
τουλάχιστον μια φορά ανά τρεις μήνες, 
κατόπιν αιτήματος ή εφόσον οι τελικοί 
πελάτες έχουν επιλέξει να λαμβάνουν 
ηλεκτρονική τιμολόγηση, ή, σε κάθε άλλη 
περίπτωση, δύο φορές ετησίως.

πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μια 
φορά ετησίως. Οι πληροφορίες 
τιμολόγησης περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών για την πραγματική 
κατανάλωση καθίστανται διαθέσιμες 
τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, κατόπιν 
αιτήματος ή εφόσον οι τελικοί πελάτες 
έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, 
δύο φορές ετησίως.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν οι τελικοί πελάτες διαθέτουν 
μετρητές με δυνατότητα εξ αποστάσεως 
ανάγνωσης από τον διαχειριστή, πρέπει να 
παρέχονται ακριβείς πληροφορίες 
τιμολόγησης βάσει της πραγματικής 
κατανάλωσης τουλάχιστον μια φορά ανά 
μήνα.

4. Εάν οι τελικοί πελάτες διαθέτουν 
μετρητές με δυνατότητα εξ αποστάσεως 
ανάγνωσης από τον διαχειριστή, πρέπει να 
παρέχονται ακριβείς πληροφορίες 
τιμολόγησης βάσει της πραγματικής 
κατανάλωσης τουλάχιστον μια φορά ανά 
μήνα και μέσω δικτυακών τόπων ή άλλων 
καινοτόμων μέσων.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του 
τελικού πελάτη, η παροχή πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτούς τους 
λογαριασμούς δεν θεωρείται αίτημα προς 
πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές προφέρουν ευέλικτες 
ρυθμίσεις πληρωμής.

διαγράφεται
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Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
πληροφορίες και οι εκτιμήσεις του 
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας να 
παρέχονται στους τελικούς πελάτες, 
εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και σε 
κατανοητή μορφή.

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν οι 
πληροφορίες και οι εκτιμήσεις του 
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας να 
παρέχονται στους τελικούς πελάτες, 
εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και σε 
κατανοητή μορφή. Εάν η σύμβαση 
περιλαμβάνει μελλοντική αλλαγή 
προϊόντος ή τιμής ή έκπτωση, αυτό θα 
πρέπει να αναγράφεται στον λογαριασμό 
μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιείται η αλλαγή.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη 
των οργανώσεων καταναλωτών όταν 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιφέρουν 
αλλαγές στη μορφή των λογαριασμών.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Όταν ένας τελικός πελάτης έχει το 
ίδιο τιμολόγιο για περισσότερο από δύο 
έτη, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές να ενημερώνουν τον πελάτη, 
μέσω του λογαριασμού ενέργειας ή των 
εγγράφων που τον συνοδεύουν, εάν 
υπάρχει πιο κατάλληλο ή προνομιακό 
τιμολόγιο και να διευκολύνουν τη 
μετάβασή του στο νέο τιμολόγιο.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι, όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν 
το ίδιο τιμολόγιο για περισσότερο από δύο έτη, να μπορούν να ειδοποιηθούν εκ των προτέρων 
από τον προμηθευτή τους για το ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους 
μεταβαίνοντας σε ένα εναλλακτικό, ίσως νεότερο τιμολόγιο, από τον ίδιο προμηθευτή. Οι 
πελάτες που δεν αλλάζουν προμηθευτή συχνά καταλήγουν στα λεγόμενα «τιμολόγια σε 
κατάσταση ύπνου» ή «παλαιότερου τύπου τιμολόγια» τα οποία δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά 
και μπορεί να είναι σημαντικά πιο δαπανηρά από τα σημερινά διαθέσιμα τιμολόγια. Οι πελάτες 
αυτοί μπορεί συχνά να είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα ή οι οποίοι 
κινδυνεύουν περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια.

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να προωθηθεί η 
ενεργειακή απόδοση  και να ενισχυθεί η 
θέση των καταναλωτών, τα κράτη μέλη, ή 
όταν το κράτος μέλος έχει σχετικά 
προβλέψει, η ρυθμιστική αρχή, συνιστούν 
ένθερμα στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους φορείς συγκέντρωσης 
να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, μεταξύ άλλων, με την 
προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής 
διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων 
μεθόδων τιμολόγησης, ή τη θέσπιση 
διαλειτουργικών έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης ή έξυπνων δικτύων, όπου 
αρμόζει.

1. Προκειμένου να προωθηθεί η 
ενεργειακή απόδοση και να ενισχυθεί η 
θέση των πελατών, τα κράτη μέλη, ή όταν 
το κράτος μέλος έχει σχετικά προβλέψει, η 
ρυθμιστική αρχή, συνιστούν ένθερμα στις 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους 
φορείς συγκέντρωσης να 
βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπου είναι οικονομικά 
αποδοτική, μεταξύ άλλων, με την 
προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής 
διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων 
μεθόδων τιμολόγησης, και τη θέσπιση 
διαλειτουργικών έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης ιδίως με συστήματα 
διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, 
έξυπνων δικτύων, και όπου αρμόζει 
έξυπνων συσκευών και «έξυπνων 
κατοικιών» σύμφωνα με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην 
εγκατάσταση εγκρίνουν και δημοσιεύουν 
τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές 
απαιτήσεις των έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης που πρόκειται να εγκατασταθούν 
στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 
και στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
εν λόγω έξυπνων συστημάτων μέτρησης 
καθώς και τη συνδεσιμότητά τους με τις 
πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης των 
καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη 
χρήση κατάλληλων διαθέσιμων προτύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που 
καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα, 
τις βέλτιστες πρακτικές και τη σημασία της 
ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης εγκρίνουν και δημοσιεύουν τις 
ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές 
απαιτήσεις των έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης που πρόκειται να εγκατασταθούν 
στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 
και στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
εν λόγω έξυπνων συστημάτων μέτρησης, 
τη λειτουργία τους με επίκεντρο τον 
χρήστη καθώς και τη συνδεσιμότητά τους 
με τις πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης 
των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη 
χρήση κατάλληλων διαθέσιμων προτύπων, 
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που 
καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα 
στο επίπεδο του μοντέλου δεδομένων και 
εφαρμογών, τις βέλτιστες πρακτικές και τη 
σημασία της ανάπτυξης της ανταλλαγής 
δεδομένων, μελλοντικών και καινοτόμων 
ενεργειακών υπηρεσιών, της ανάπτυξης 
έξυπνων δικτύων και της εσωτερικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα 
υπάρχοντα έξυπνα συστήματα μέτρησης, 
πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις, όταν 
το σύστημα μέτρησης αντικαθίσταται 
από νέο, στο τέλος της οικονομικής ζωής 
του ή νωρίτερα.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης μεριμνούν ώστε οι τελικοί 
πελάτες να συνεισφέρουν στις συναφείς 
δαπάνες της εγκατάστασης με διαφανή και 
αμερόληπτο τρόπο. Τα κράτη μέλη 
παρακολουθούν σε τακτική βάση την εν 

4. Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην 
εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης μεριμνούν ώστε οι τελικοί 
πελάτες να συνεισφέρουν στις συναφείς 
δαπάνες της εγκατάστασης με διαφανή και 
αμερόληπτο τρόπο λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τα μακροπρόθεσμα 
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λόγω εγκατάσταση στην επικράτειά τους, 
με σκοπό την καταγραφή της εξέλιξης του 
κόστους και του οφέλους για ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας, περιλαμβανομένης της 
αποκόμισης καθαρού οφέλους για τους 
καταναλωτές.

οφέλη για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. 
Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε τακτική 
βάση την εν λόγω εγκατάσταση στην 
επικράτειά τους, με σκοπό την καταγραφή 
της εξέλιξης του κόστους και του οφέλους 
για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, 
περιλαμβανομένης της αποκόμισης 
καθαρού οφέλους για τους καταναλωτές 
όπως εξοικονόμηση χρημάτων και γενική 
ικανοποίηση με την εγκατάσταση.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η ανάπτυξη της έξυπνης 
μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως 
απόρροια της αξιολόγησης κόστους-
οφέλους που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι η εν λόγω αξιολόγηση αναθεωρείται σε 
περιοδική βάση, ανάλογα με τις μεταβολές 
στις υποκείμενες παραδοχές και τις 
εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Επιτροπής τα αποτελέσματα 
της οικείας επικαιροποιημένης 
οικονομικής αξιολόγησης, μόλις αυτά 
καταστούν διαθέσιμα.

5. Όταν η ανάπτυξη της έξυπνης 
μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως 
απόρροια της αξιολόγησης κόστους-
οφέλους που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι η εν λόγω αξιολόγηση αναθεωρείται σε 
περιοδική βάση και τουλάχιστον ανά 
διετία, ανάλογα με τις μεταβολές στις 
υποκείμενες παραδοχές και τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιτροπής τα αποτελέσματα της 
οικείας επικαιροποιημένης οικονομικής 
αξιολόγησης, μόλις αυτά καταστούν 
διαθέσιμα.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται 
θετικά, ως απόρροια της αξιολόγησης 
κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2, ή αναπτύσσεται 
συστηματικά, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
τα έξυπνα συστήματα μέτρησης σύμφωνα 

Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται 
θετικά, ως απόρροια της αξιολόγησης 
κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2, ή αναπτύσσεται 
συστηματικά μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
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με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις διατάξεις 
του παραρτήματος III και τις ακόλουθες 
αρχές:

εφαρμόζουν τα έξυπνα συστήματα 
μέτρησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, τις διατάξεις του παραρτήματος 
III και τις ακόλουθες αρχές:

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα συστήματα μέτρησης μετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχουν στους 
τελικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Οι 
πληροφορίες αυτές καθίστανται εύκολα 
προσβάσιμες και ορατές στους τελικούς 
πελάτες χωρίς πρόσθετη χρέωση και σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο την 
υποστήριξη αυτοματοποιημένων 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, της 
απόκρισης ζήτησης και λοιπών υπηρεσιών·

α) τα συστήματα μέτρησης μετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχουν στους 
τελικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Τα 
επικυρωμένα ιστορικά δεδομένα 
κατανάλωσης καθίστανται εύκολα 
προσβάσιμα και ορατά στους τελικούς 
πελάτες τουλάχιστον σε οικιακή οθόνη 
χωρίς πρόσθετη χρέωση. Τα μη 
επικυρωμένα δεδομένα κατανάλωσης σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο διατίθενται 
στους τελικούς πελάτες μέσω 
τυποποιημένης διασύνδεσης, με στόχο 
την υποστήριξη αυτοματοποιημένων 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, της 
απόκρισης ζήτησης και λοιπών υπηρεσιών·

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων των τελικών πελατών 
διασφαλίζεται σύμφωνα με τη συναφή 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

γ) η προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων των τελικών πελατών 
διασφαλίζεται σύμφωνα με τη συναφή 
νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής· 
ειδικότερα, παρέχεται στον τελικό πελάτη 
η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες 
για την ταυτότητα άλλων μερών που 
έχουν πρόσβαση στα προσωπικά του 
δεδομένα, και στη χρονική στιγμή της 
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πρόσβασης, προκειμένου να μπορεί να 
επιβάλλει τα δικαιώματά του βάσει της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων·

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν οι τελικοί πελάτες υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, τα οικεία δεδομένα 
μέτρησης εισροών και εκροών ηλεκτρικής 
ενέργειας διατίθενται στους ίδιους, μέσω 
τοπικής τυποποιημένης διεπαφής 
επικοινωνίας ή/και εξ αποστάσεως 
πρόσβασης, ή σε τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασμό των τελικών πελατών, σε 
εύληπτο μορφότυπο, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 24, που θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν για να συγκρίνουν 
παρόμοιες προσφορές·

ε) τα οικεία δεδομένα μέτρησης 
εισροών και εκροών ηλεκτρικής ενέργειας 
διατίθενται στους ίδιους, μέσω τοπικής 
τυποποιημένης διεπαφής επικοινωνίας 
ή/και εξ αποστάσεως πρόσβασης, ή σε 
τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των 
τελικών πελατών, σε εύληπτο μορφότυπο, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 και όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό 
χρόνο, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
για να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές· 
επίσης, οι τελικοί πελάτες θα μπορούν να 
καταφορτώνουν τα δεδομένα μετρήσεων 
ή να τα διαβιβάζουν σε άλλο μέρος χωρίς 
πρόσθετο κόστος σύμφωνα με το 
δικαίωμά τους στη φορητότητα των 
δεδομένων δυνάμει της νομοθεσίας της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων·

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) παρέχονται κατάλληλες συμβουλές 
και πληροφορίες στους τελικούς πελάτες 
κατά τον χρόνο εγκατάστασης έξυπνων 
μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο 
των δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη 
χρήση των ενδείξεων του μετρητή, την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ενέργειας, καθώς και τη συλλογή και την 

στ) παρέχονται κατάλληλες συμβουλές 
και πληροφορίες στους τελικούς πελάτες 
πριν από και/ή κατά τον χρόνο 
εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, κυρίως 
σχετικά με το σύνολο των δυνατοτήτων 
τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων 
του μετρητή, την παρακολούθηση της 
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη 
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επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων·

συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων·

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται 
αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης 
κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2, και δεν 
αναπτύσσεται συστηματικά, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε κάθε τελικός πελάτης να 
δικαιούται την εγκατάσταση ή, κατά 
περίπτωση, την αναβάθμιση, κατόπιν 
αιτήματος και υπό δίκαιους και εύλογους 
όρους, έξυπνου μετρητή που 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

1. Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται 
αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης 
κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 2, και δεν 
αναπτύσσεται συστηματικά, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε κάθε τελικός πελάτης να 
δικαιούται την εγκατάσταση ή, κατά 
περίπτωση, την αναβάθμιση, κατόπιν 
αιτήματος και υπό δίκαιους, εύλογους και 
οικονομικά αποδοτικούς όρους, έξυπνου 
μετρητή που συμμορφώνεται με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτει, εφόσον είναι τεχνικά 
εφικτό, λειτουργικές δυνατότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 ή με ελάχιστο 
σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων που 
καθορίζεται και δημοσιεύεται από τα 
κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος III,

α) διαθέτει λειτουργικές δυνατότητες 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 ή με 
ελάχιστο σύνολο λειτουργικών 
δυνατοτήτων που καθορίζεται και 
δημοσιεύεται από τα κράτη μέλη σε εθνικό 
επίπεδο και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραρτήματος III,

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη θέσπιση των κανόνων που 
αφορούν τη διαχείριση και την ανταλλαγή 
δεδομένων, τα κράτη μέλη, ή όταν το 
κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, οι 
ορισθείσες αρμόδιες αρχές καθορίζουν τα 
επιλέξιμα μέρη στα οποία επιτρέπεται η 
πρόσβαση στα δεδομένα των τελικών 
πελατών με τη ρητή συγκατάθεσή τους, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου52. Για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, στα δεδομένα 
περιλαμβάνονται δεδομένα μέτρησης και 
κατανάλωσης καθώς και δεδομένα που 
απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή 
από τους καταναλωτές. Στα επιλέξιμα μέρη 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πελάτες, 
οι προμηθευτές, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οι 
φορείς συγκέντρωσης, οι επιχειρήσεις 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και λοιπά 
μέρη που παρέχουν ενεργειακές ή άλλες 
υπηρεσίες στους πελάτες.

1. Κατά τη θέσπιση των κανόνων που 
αφορούν τη διαχείριση και την ανταλλαγή 
δεδομένων, τα κράτη μέλη, ή όταν το 
κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, οι 
ορισθείσες αρμόδιες αρχές καθορίζουν τα 
επιλέξιμα μέρη στα οποία επιτρέπεται η 
πρόσβαση στα δεδομένα των τελικών 
πελατών με τη ρητή συγκατάθεσή τους, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου52. Για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, στα δεδομένα 
περιλαμβάνονται δεδομένα μέτρησης και 
κατανάλωσης καθώς και δεδομένα που 
απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή 
από τους καταναλωτές, 
αυτοματοποιημένα προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης, υπηρεσίες 
διαχείρισης της ενέργειας και υπηρεσίες 
απόκρισης ζήτησης. Στα επιλέξιμα μέρη 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πελάτες, 
οι προμηθευτές, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οι 
φορείς συγκέντρωσης, οι επιχειρήσεις 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και λοιπά 
μέρη που παρέχουν ενεργειακές ή άλλες 
υπηρεσίες στους πελάτες.

Κατόπιν αιτήματος, τα επιλέξιμα μέρη 
παρέχουν στους πελάτες επισκόπηση των 
μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
τους.

__________________ __________________
52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).
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Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη 
διαχείριση δεδομένων, ώστε να 
διασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση 
στα δεδομένα και ανταλλαγή δεδομένων. 
Ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης 
δεδομένων που εφαρμόζεται σε κάθε 
κράτος μέλος, το(τα) αρμόδιο(-α) για τη 
διαχείριση δεδομένων μέρος(-η) παρέχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα του τελικού 
πελάτη σε κάθε επιλέξιμο μέρος με τη 
ρητή συγκατάθεση του τελικού πελάτη. Τα 
επιλέξιμα μέρη πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους τα ζητούμενα δεδομένα 
χωρίς διακρίσεις και ταυτόχρονα. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είναι 
εύκολη και οι σχετικές διαδικασίες πρέπει 
να καθίστανται δημόσια διαθέσιμες.

2. Τα κράτη μέλη οργανώνουν την 
ασφαλή διαχείριση δεδομένων, ώστε να 
διασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση 
στα δεδομένα και ανταλλαγή δεδομένων, η 
προστασία των δεδομένων, η ασφάλεια 
των δεδομένων, η διαφάνεια, η 
ουδετερότητα και η ακεραιότητα των 
δεδομένων. Ανεξάρτητα από το μοντέλο 
διαχείρισης δεδομένων που εφαρμόζεται 
σε κάθε κράτος μέλος, το(τα) αρμόδιο(-α) 
για τη διαχείριση δεδομένων μέρος(-η) 
παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα του 
τελικού πελάτη σε κάθε επιλέξιμο μέρος με 
τη ρητή συγκατάθεση του τελικού πελάτη. 
Τα επιλέξιμα μέρη πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους τα ζητούμενα δεδομένα 
χωρίς διακρίσεις και ταυτόχρονα. Η 
πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είναι 
εύκολη και οι σχετικές διαδικασίες πρέπει 
να καθίστανται δημόσια διαθέσιμες.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση 
των τελικών πελατών για την πρόσβαση 
στα δεδομένα τους. Τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα για τον καθορισμό των συναφών 
δαπανών πρόσβασης στα δεδομένα για τα 
επιλέξιμα μέρη. Οι ρυθμιζόμενες 
οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
δεδομένων δεν αποκομίζουν κέρδος από 
αυτή τη δραστηριότητα.

4. Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση 
των τελικών πελατών για την πρόσβαση 
στα δεδομένα τους ή για την υποβολή 
αιτήματος με σκοπό τη μεταφορά των 
δεδομένων τους. Τα κράτη μέλη είναι 
υπεύθυνα για τον καθορισμό των συναφών 
δαπανών πρόσβασης στα δεδομένα για τα 
επιλέξιμα μέρη. Οι ρυθμιζόμενες 
οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες 
δεδομένων δεν αποκομίζουν κέρδος από 
αυτή τη δραστηριότητα.
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Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κοινό 
μορφότυπο δεδομένων και διαφανή 
διαδικασία για τα επιλέξιμα μέρη, ώστε 
αυτά να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, με στόχο την προώθηση 
του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής 
και την αποφυγή υπερβολικών διοικητικών 
δαπανών για τα επιλέξιμα μέρη.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κοινό 
μορφότυπο δεδομένων που θα επιτρέπει 
τη διαλειτουργικότητα και θα διευκολύνει 
την ανταλλαγή δεδομένων και διαφανή 
διαδικασία για τα επιλέξιμα μέρη, ώστε 
αυτά να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, με στόχο την προώθηση 
του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής 
και την αποφυγή υπερβολικών διοικητικών 
δαπανών για τα επιλέξιμα μέρη.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καθορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 68, κοινό 
ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων και 
αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για 
την πρόσβαση στα δεδομένα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, τα οποία θα 
αντικαταστήσουν τον εθνικό μορφότυπο 
δεδομένων και τις εκδοθείσες από τα 
κράτη μέλη διαδικασίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά εφαρμόζουν κοινό ευρωπαϊκό 
μορφότυπο δεδομένων.

2. Η Επιτροπή καθορίζει, με την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα 
με τη συμβουλευτική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 68, προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας και κοινό ευρωπαϊκό 
μορφότυπο δεδομένων και αμερόληπτες 
και διαφανείς διαδικασίες για την 
πρόσβαση στα δεδομένα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 23 
παράγραφος 1, και λαμβάνει μέτρα για μια 
οικονομικά αποδοτική μετάβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που 
επικρατούν στα κράτη μέλη, τα οποία θα 
αντικαταστήσουν τον εθνικό μορφότυπο 
δεδομένων και τις εκδοθείσες από τα 
κράτη μέλη διαδικασίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά εφαρμόζουν τις προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας και το κοινό 
ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων. 
Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί, 
έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή 
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που αναφέρεται στο άρθρο 68, να ζητήσει 
την εκπόνηση προτύπων από τους 
αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής, απ’ 
όπου θα διατίθεται στους πελάτες το 
σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, την 
ισχύουσα νομοθεσία και τους τρόπους 
προσφυγής που διαθέτουν σε περίπτωση 
διαφοράς. Τα σημεία επαφής μπορεί να 
αποτελούν τμήμα γενικών σημείων 
πληροφόρησης των καταναλωτών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής, απ’ 
όπου θα διατίθεται στους πελάτες το 
σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών 
σχετικά με τα δικαιώματά τους, την 
ισχύουσα νομοθεσία, τα διαπιστευμένα 
εργαλεία σύγκρισης και τους τρόπους 
προσφυγής που διαθέτουν σε περίπτωση 
διαφοράς με τον προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον πάροχο υπηρεσιών 
ενέργειας, τον φορέα συγκέντρωσης ή 
οποιονδήποτε άλλο μεσάζοντα. Τα σημεία 
επαφής μπορεί να αποτελούν τμήμα 
γενικών σημείων πληροφόρησης των 
καταναλωτών. Σε περιπτώσεις όπου η 
παρεχόμενη υπηρεσία συνδέεται ή είναι 
δεσμοποιημένη με λογισμικό, υλικό ή 
τεχνολογία επικοινωνιών, ο χειρισμός των 
κατεγγελιών των τελικών πελατών 
πραγματοποιείται μέσω ενιαίου σημείου 
επαφής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 Άρθρο 26
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Δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών

Δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πελάτες έχουν πρόσβαση σε απλούς, 
δίκαιους, διαφανείς, ανεξάρτητους, 
αποτελεσματικούς και αποδοτικούς 
μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για τον διακανονισμό διαφορών 
που αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται βάσει της 
παρούσας οδηγίας. Όταν ο πελάτης είναι 
καταναλωτής υπό την έννοια της οδηγίας 
2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, οι εν 
λόγω εξωδικαστικοί μηχανισμοί 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
ποιότητας που προβλέπονται στην οδηγία 
2013/11/ΕΕ και προβλέπουν, όπου αυτό 
επιβάλλεται, σύστημα αποζημίωσης ή/και 
αντιστάθμισης .

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πελάτες έχουν πρόσβαση σε απλούς, 
δίκαιους, διαφανείς, ανεξάρτητους, 
αποτελεσματικούς και αποδοτικούς 
μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για τον διακανονισμό διαφορών 
που αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που θεσπίζονται βάσει της 
παρούσας οδηγίας μέσω ενός 
ανεξάρτητου μηχανισμού όπως ένας 
«διαμεσολαβητής» ενέργειας ή ένας 
φορέας καταναλωτών. Όταν ο πελάτης 
είναι καταναλωτής υπό την έννοια της 
οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, οι εν 
λόγω εξωδικαστικοί μηχανισμοί 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
ποιότητας που προβλέπονται στην οδηγία 
2013/11/ΕΕ και προβλέπουν, όπου αυτό 
επιβάλλεται, σύστημα αποζημίωσης ή/και 
αντιστάθμισης.

Αυτού του είδους οι μηχανισμοί 
εκτείνονται σε όλους τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών, τους φορείς 
συγκέντρωσης και σε όλες τις συμβάσεις 
με ενεργειακά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δεσμοποιημένων προσφορών και των 
τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων των 
οποίων η συμμετοχή είναι απαραίτητη.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών και οι 
φορείς συγκέντρωσης παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών στον 
δικτυακό τους τόπο και σε κάθε 
επικοινωνία με τους πελάτες τους.
Τα κράτη μέλη αξιολογούν τακτικά τη 
λειτουργία των μηχανισμών 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ιδίως 
όσον αφορά τη συμμετοχή και τη 
συμμόρφωση των προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας, των παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών, των φορέων 
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συγκέντρωσης και των μεσαζόντων.
__________________ __________________
53 ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63–79 53 ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63–79

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε 
να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για 
την προστασία των ευάλωτων 
καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε 
κράτος μέλος ορίζει την έννοια των 
«ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί 
να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, 
καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση 
διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών 
σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις που συνδέονται με τους 
ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και 
ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας 
των πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. 
Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας 
των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς 
όρους και προϋποθέσεις, τη γενική 
πληροφόρηση και τους μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των 
πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε 
να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για 
την προστασία των ευάλωτων πελατών. 
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος 
ορίζει την έννοια των «ευάλωτων 
πελατών», όπου γίνεται μνεία στην 
ενεργειακή φτώχεια και μπορεί να 
διασφαλίζει την προστασία τους μέσω 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας, καθώς και, μεταξύ άλλων, την 
απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων 
πελατών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους 
ευάλωτους πελάτες τηρούνται και 
ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας 
των πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. 
Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας 
των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς 
όρους και προϋποθέσεις, τη γενική 
πληροφόρηση και τους μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια 

διαγράφεται
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Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για 
την εξασφάλιση του απαραίτητου 
ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους 
πελάτες ή την υποστήριξη των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι 
ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή 
φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων 
και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της 
φτώχειας. Τέτοια μέτρα δεν εμποδίζουν 
το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς που 
ορίζεται στο άρθρο 4 ή τη λειτουργία της 
αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται 
στην Επιτροπή, όπου αρμόζει, βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 4. Αυτή η 
γνωστοποίηση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο 
πλαίσιο του γενικού συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 29 Άρθρο 29

Ενεργειακή φτώχεια Ενεργειακή φτώχεια

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύνολο 
κριτηρίων για τους σκοπούς της 
μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Τα 
κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή 
βάση τον αριθμό των νοικοκυριών που 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και 
υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή ανά 
δύο έτη σχετικά με την εξέλιξη της 
ενεργειακής φτώχειας και τα μέτρα που 
έχουν λάβει για την πρόληψή της ως 
μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών 
εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το 
κλίμα, βάσει του άρθρου 21 του 
[κανονισμού για τη διακυβέρνηση, όπως 

Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη:
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προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016)759].

α) καθορίζουν δέσμη κριτηρίων για 
τους σκοπούς της μέτρησης της 
ενεργειακής φτώχειας που θα βασίζονται 
σε δείκτες όπως το χαμηλό εισόδημα, η 
υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή 
ενεργειακή απόδοση·
β) παρακολουθούν συνεχώς τον 
αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται 
από ενεργειακή φτώχεια και αναλύουν 
εάν οι πελάτες αυτοί προστατεύονται 
επαρκώς και βελτιώνουν την προστασία 
τους όπου χρειάζεται·
γ) υποβάλλουν εκθέσεις στην 
Επιτροπή ανά δύο έτη σχετικά με την 
εξέλιξη της ενεργειακής φτώχειας και τα 
λαμβανόμενα μέτρα για την πρόληψή της 
ως μέρος των οικείων ενοποιημένων 
εθνικών εκθέσεων προόδου για την 
ενέργεια και το κλίμα, βάσει του 
άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) ... 
[κανονισμός για τη διακυβέρνηση, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016)759].
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, 
μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της φτώχειας, και να 
προστατεύσουν τους ευάλωτους 
καταναλωτές, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 28, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
εθνικά σχέδια δράσης για τη μείωση του 
αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται 
από ενεργειακή φτώχεια, 
περιλαμβανομένων στόχων και μέτρων, 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, και ορίζουν χρονικό 
πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων. Τα 
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, ευεργετήματα σε συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης για την 
εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού 
εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες, την 
υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής 
απόδοσης και την απαγόρευση διακοπής 
της σύνδεσης σε κρίσιμες περιόδους.
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Τα εν λόγω σχέδια δράσης 
ενσωματώνονται στο ενοποιημένο εθνικό 
σχέδιο του κράτους μέλους για την 
ενέργεια και το κλίμα ως μέρος του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... [κανονισμός για 
τη διακυβέρνηση, όπως προτείνεται με το 
έγγραφο COM(2016)759].
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
Eurostat και τα κράτη μέλη, βελτιώνει τη 
συγκρισιμότητα των συνόλων δεδομένων 
περιλαμβανομένων των εθνικών 
δεδομένων παρακολούθησης, ώστε αυτά 
να καταστούν συγκρίσιμα σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διαχειριστές συστήματος 
διανομής προμηθεύονται την ενέργεια που 
χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις 
απώλειες ενέργειας και τις μη συχνοτικές 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημά τους 
με διαφανείς, αμερόληπτες και 
βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες, όταν 
ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Εκτός εάν 
δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-
οφέλους, η προμήθεια μη συχνοτικών 
παρεπόμενων υπηρεσιών από διαχειριστή 
συστήματος διανομής είναι διαφανής, 
αμερόληπτη και βασιζόμενη στην αγορά, 
και διασφαλίζει την αποτελεσματική 
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απόκρισης 
ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και 
συγκεκριμένα απαιτώντας από τις 
ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής σε στενή 
συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές 
λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες 
αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων 

5. Οι διαχειριστές συστήματος 
διανομής ενεργούν ως ουδέτερος φορέας 
διευκόλυνσης της αγοράς όσον αφορά την 
προμήθεια της ενέργειας που 
χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις 
απώλειες ενέργειας και τις μη συχνοτικές 
παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημά τους 
με διαφανείς, αμερόληπτες και 
βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες, όταν 
ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Εκτός εάν 
δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-
οφέλους, η μεθοδολογία της οποίας 
αναπτύσσεται με διαφανή τρόπο από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η 
προμήθεια μη συχνοτικών παρεπόμενων 
υπηρεσιών από διαχειριστή συστήματος 
διανομής είναι διαφανής, αμερόληπτη και 
βασιζόμενη στην αγορά, και διασφαλίζει 
την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των 
συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας 
και φορέων συγκέντρωσης, και 
συγκεκριμένα απαιτώντας από τις 
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των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής σε στενή 
συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές 
λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες 
αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων 
των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων 
όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο 
ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπουν 
και να προσφέρουν κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής να 
προμηθεύονται υπηρεσίες για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας όσον αφορά τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής, περιλαμβανομένης 
της τοπικής διαχείρισης συμφόρησης. 
Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά πλαίσια 
επιτρέπουν στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να προμηθεύονται 
υπηρεσίες από πηγές, όπως η 
κατανεμημένη παραγωγή, η απόκριση 
ζήτησης ή η αποθήκευση, και να εξετάζουν 
τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα 
οποία θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν 
την ανάγκη αναβάθμισης ή 
αντικατάστασης της δυναμικότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία 
ενισχύουν την αποτελεσματική και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος διανομής. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
προμηθεύονται αυτές τις υπηρεσίες, 
σύμφωνα με διαφανείς, αμερόληπτες και 
βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες.

Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο 
ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπουν 
και να προσφέρουν κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής να 
προμηθεύονται υπηρεσίες για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας όσον αφορά τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής, περιλαμβανομένης 
της τοπικής διαχείρισης συμφόρησης. 
Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά πλαίσια 
διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής μπορούν να 
προμηθεύονται υπηρεσίες από πηγές, όπως 
η κατανεμημένη παραγωγή, η απόκριση 
ζήτησης ή η αποθήκευση, και να εξετάζουν 
τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, 
όταν οι υπηρεσίες αυτές υποκαθιστούν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο την ανάγκη 
αναβάθμισης ή αντικατάστασης της 
δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας και 
τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματική 
και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 
διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής προμηθεύονται αυτές τις 
υπηρεσίες, σύμφωνα με διαφανείς, 
αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά 
διαδικασίες.

Τροπολογία 120
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής 
ορίζουν τυποποιημένα προϊόντα της 
αγοράς για τις υπηρεσίες που 
προμηθεύονται, εξασφαλίζοντας την 
αποτελεσματική συμμετοχή όλων των 
συμμετεχόντων στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της απόκρισης ζήτησης 
και των φορέων συγκέντρωσης. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και συντονίζονται με τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, με 
σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, 
τη διασφάλιση της ασφαλούς και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος και τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής αμείβονται επαρκώς 
για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, 
ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις 
αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις 
απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένων δαπανών που 
αντιστοιχούν στις απαραίτητες υποδομές 
πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς 
για τέτοιες υπηρεσίες καθορίζονται 
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
ορίζουν, με διαφανή και συμμετοχική 
διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους 
σχετικούς χρήστες του συστήματος, την 
εθνική ρυθμιστική αρχή και τον 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, 
τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τις 
υπηρεσίες που προμηθεύονται, 
εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
απόκρισης ζήτησης, της αποθήκευσης και 
των φορέων συγκέντρωσης. Οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και συντονίζονται με τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, με 
σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, 
τη διασφάλιση της ασφαλούς και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος και τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής αμείβονται επαρκώς 
για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, 
ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις 
αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις 
απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένων δαπανών που 
αντιστοιχούν στις απαραίτητες υποδομές 
πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανάπτυξη συστήματος διανομής 
βασίζεται σε διαφανές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύου, το οποίο οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
υποβάλλουν στη ρυθμιστική αρχή ανά 
διετία. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου 
περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες 
επενδύσεις για τα επόμενα πέντε έως δέκα 
έτη, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές 
υποδομές διανομής που απαιτούνται για τη 
σύνδεση νέας δυναμικότητας παραγωγής 
με νέα φορτία, όπως είναι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου περιγράφει 
επίσης την αξιοποίηση της απόκρισης 
ζήτησης, της ενεργειακής απόδοσης, των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή 
άλλων πηγών, τις οποίες ο διαχειριστής 
συστήματος διανομής χρησιμοποιεί ως 
εναλλακτική λύση έναντι της επέκτασης 
του συστήματος.

Η ανάπτυξη συστήματος διανομής 
βασίζεται σε διαφανές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύου, το οποίο οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
υποβάλλουν στη ρυθμιστική αρχή ανά 
διετία. Για την ανάπτυξη του 
προγράμματος ανάπτυξης δικτύου, ο 
διαχειριστής συστήματος διανομής ζητεί 
τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων μέσω 
διαβουλεύσεων, όλων των υφιστάμενων ή 
δυνητικών χρηστών του συστήματος. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου 
περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες 
επενδύσεις για τα επόμενα πέντε έως δέκα 
έτη, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές 
υποδομές διανομής συμπεριλαμβανομένης 
της ενεργειακής απόδοσης, της 
απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 
ενέργειας, που απαιτούνται για τη σύνδεση 
νέας δυναμικότητας παραγωγής με νέα 
φορτία, όπως είναι τα σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου περιγράφει 
επίσης την αξιοποίηση της απόκρισης 
ζήτησης, της ενεργειακής απόδοσης, των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή 
άλλων πηγών, τις οποίες ο διαχειριστής 
συστήματος διανομής χρησιμοποιεί ως 
εναλλακτική λύση έναντι της επέκτασης 
του συστήματος.

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν το 
απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να 
διευκολύνουν τη σύνδεση δημόσια 
προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων 
επαναφόρτισης με τα δίκτυα διανομής. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει 

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2014/94/ΕΕ, τα κράτη μέλη παρέχουν το 
απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να 
διευκολύνουν τη σύνδεση δημόσια 
προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων 
επαναφόρτισης με τα δίκτυα διανομής. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 



PE635.482/ 68

EL

διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει 
στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, 
λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με 
το δίκτυο.

συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει 
διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει 
στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, 
λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με 
το δίκτυο.

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής να 
έχουν στην ιδιοκτησία τους, να 
αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να 
λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
στους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να 
αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να 
λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή 
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και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, 
διαχείριση ή λειτουργία σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·

και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, που υπόκειται σε 
επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για 
ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή 
λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα ή δεν μπορούν να 
παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με 
εύλογο κόστος και εγκαίρως·

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά 
πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο 
την επανεξέταση του δυνητικού 
ενδιαφέροντος των παραγόντων της 
αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση 
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα. Σε περίπτωση που από τη 
δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα 
μέρη είναι σε θέση να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τα εν 
λόγω σημεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για 
τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών 
δραστηριοτήτων των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής.

4. Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά 
πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο 
την επανεξέταση του δυνητικού 
ενδιαφέροντος των παραγόντων της 
αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση 
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα. Σε περίπτωση που από τη 
δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα 
μέρη είναι σε θέση να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τα εν 
λόγω σημεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για 
τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών 
δραστηριοτήτων των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής και την ανάκτηση 
των σχετικών με αυτές δαπανών.

Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
επιλέξιμα μέρη έχουν πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις σε δεδομένα υπό σαφείς και 
ισότιμους όρους. Σε όσα κράτη μέλη 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
επιλέξιμα μέρη έχουν πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις σε δεδομένα υπό σαφείς και 
ισότιμους όρους, και συμμορφώνονται με 
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εφαρμόζονται έξυπνα συστήματα 
μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 19 και οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής 
ασχολούνται με τη διαχείριση δεδομένων, 
τα προγράμματα συμμόρφωσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα 
που λαμβάνονται προκειμένου να 
αποκλείεται η διακριτική πρόσβαση σε 
δεδομένα από επιλέξιμα μέρη, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 23. Όταν οι 
διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 35 
παράγραφοι 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν έχει 
προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα που 
αφορούν την άσκηση της οικείας 
δραστηριότητας προμήθειας.

τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων και των πληροφοριών. Σε όσα 
κράτη μέλη εφαρμόζονται έξυπνα 
συστήματα μέτρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 19 και οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής ασχολούνται με τη διαχείριση 
δεδομένων, τα προγράμματα 
συμμόρφωσης που καθορίζονται στο 
άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 
περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα που 
λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται 
η διακριτική πρόσβαση σε δεδομένα από 
επιλέξιμα μέρη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 23. Όταν οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφοι 1, 2 
και 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση 
δεν έχει προνομιακή πρόσβαση σε 
δεδομένα που αφορούν την άσκηση της 
οικείας δραστηριότητας προμήθειας, 
απαιτώντας, εάν είναι αναγκαίο, τη 
δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας 
διαχείρισης δεδομένων υπό τη διαχείριση 
του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή 
άλλης ουδέτερης οντότητας.

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
διαχειρίζονται ή να λειτουργούν 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
διαχειρίζονται ή να λειτουργούν 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, 
εκτός από τον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για τοπικό 
βραχυπρόθεσμο έλεγχο του συστήματος 
διανομής, όταν δεν υπάρχει καμία 
επίδραση στις αγορές ενέργειας και στις 
αγορές μη συχνοτικών παρεπόμενων 
υπηρεσιών, και εφόσον η εθνική 
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ρυθμιστική αρχή έχει χορηγήσει την 
έγκρισή της.

Τροπολογία 129

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
διαχειρίζονται ή να λειτουργούν 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μόνον 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
διαχειρίζονται ή να λειτουργούν 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μόνον 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή 
και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, 
διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης·

α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή 
και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, που υπόκειται σε 
επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για 
ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή 
λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή 
δεν μπορούν να παράσχουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες με εύλογο κόστος και 
εγκαίρως·

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι 
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απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας για την 
αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος διανομής· και

απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας για την 
αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος διανομής και η 
ιδιοκτησία ή λειτουργία της 
εγκατάστασης δεν επηρεάζει τις 
ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας·

Τροπολογία 132

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες 
γραμμές ή ρήτρες για δημόσιες 
συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσουν τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής στη 
διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας 
υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 133

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον 
ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με 
στόχο την επανεξέταση του δυνητικού 
ενδιαφέροντος των παραγόντων της 
αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις, την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας. 
Σε περίπτωση που από τη δημόσια 
διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη 
είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία 
τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή 
να διαχειρίζονται τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών 

4. Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά 
πέντε έτη επανεξέταση της ικανότητας 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης να αποτελούν αντικείμενο 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και, 
κατά περίπτωση, δημόσια διαβούλευση με 
στόχο την επανεξέταση του δυνητικού 
ενδιαφέροντος των παραγόντων της 
αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις, την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας. 
Σε περίπτωση που από την επανεξέταση ή 
τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι 
τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην 
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δραστηριοτήτων των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής.

ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των 
σχετικών δραστηριοτήτων των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής και 
την ανάκτηση των σχετικών με αυτές 
δαπανών.

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36α
Νέες δραστηριότητες των διαχειριστών 

συστημάτων διανομής
1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
διανομής δεν επιτρέπεται να ασκούν 
δραστηριότητες πέραν εκείνων που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία 
και στον κανονισμό (ΕΕ) … 
[αναδιατύπωση του κανονισμού 
714/2009, όπως προτείνεται με το 
έγγραφο COM(2016)861/2].
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να ασκούν άλλες 
δραστηριότητες εκτός από εκείνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ... 
[αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009 
βάσει της πρότασης COM(2016)861/2] 
όταν η ρυθμιστική αρχή έχει αξιολογήσει 
την αναγκαιότητα αυτής της 
παρέκκλισης και έχει χορηγήσει την 
έγκρισή της και εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή 
και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων·
β) οι εν λόγω δραστηριότητες είναι 
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απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας για την 
αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος διανομής·
γ) οι εν λόγω δραστηριότητες είναι 
απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) … [αναδιατύπωση του 
κανονισμού 714/2009 βάσει της πρότασης 
COM(2016)861/2], συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρέωσης συνεργασίας με 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, 
εξασφαλίζουν την αποδοτική, ασφαλή και 
αξιόπιστη ανάπτυξη και λειτουργία των 
δικτύων διανομής και μεταφοράς στο 
σύνολό τους.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που 
κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) την τυποποίηση, σε συνεργασία με 
τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, 
των συναφών μορφοτύπων και 
πρωτοκόλλων δεδομένων με σκοπό τη 
διευκόλυνση της διασυνοριακής 
ανταλλαγής δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) την έγκριση πλαισίου για τη 
συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ 
περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων·

ι) τη συνεργασία με τον Οργανισμό, τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα και το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό 
την έγκριση πλαισίου για τη συνεργασία 
και τον συντονισμό μεταξύ περιφερειακών 
συντονιστικών κέντρων·

Τροπολογία 137

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) την ψηφιοποίηση των συστημάτων 
μεταφοράς ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ 
άλλων, η αποτελεσματική απόκτηση και 
χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
και η έξυπνη χρήση υποσταθμών·

Τροπολογία 138

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) τη διαχείριση δεδομένων, την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την 
προστασία δεδομένων.

Τροπολογία 139

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι μια ή περισσότερες 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι μια ή περισσότερες 
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αρμοδιότητες από αυτές που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως ι) ανατίθενται σε 
διαφορετικό διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς από αυτόν που έχει στην 
ιδιοκτησία του το σύστημα μεταφοράς, 
στον οποίο θα έπρεπε να ανατεθούν σε 
διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω 
αρμοδιότητες. Ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς στον οποίον ανατίθενται τα 
καθήκοντα πιστοποιείται ως 
διαχωρισμένος ιδιοκτήτης και πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 43, δεν υποχρεούται όμως να είναι 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς για 
το οποίο είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς που είναι 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο VI και πιστοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 43.

αρμοδιότητες από αυτές που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως ι) ανατίθενται σε 
διαφορετικό διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς από αυτόν που έχει στην 
ιδιοκτησία του το σύστημα μεταφοράς, 
στον οποίο θα έπρεπε να ανατεθούν σε 
διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω 
αρμοδιότητες. Ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς στον οποίον ανατίθενται τα 
καθήκοντα πιστοποιείται ως 
διαχωρισμένος ιδιοκτήτης, ανεξάρτητος 
διαχειριστής συστήματος ή ανεξάρτητος 
διαχειριστής μεταφοράς και πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 43, δεν υποχρεούται όμως να είναι 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς για 
το οποίο είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς που είναι 
ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο VI και πιστοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 43.

Τροπολογία 140

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα που 
εκτελούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα και συνεργάζεται, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, με τους γειτονικούς 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που 
εκδίδουν τα περιφερειακά συντονιστικά 
κέντρα και συνεργάζεται, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, με τους γειτονικούς 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία 141

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο θ), ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς διασφαλίζει ότι η προμήθεια 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και, εκτός εάν 
δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-
οφέλους, μη συχνοτικών παρεπόμενων 
υπηρεσιών:

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο θ), ο διαχειριστής συστήματος 
μεταφοράς διασφαλίζει ότι η προμήθεια 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και, εκτός εάν 
δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-
οφέλους ή τεχνικής βιωσιμότητας, και 
εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, μη 
συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών:

Τροπολογία 142

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη παρέχουν το 
απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να 
επιτρέπουν και να προσφέρουν κίνητρα 
στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς να προμηθεύονται υπηρεσίες 
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
όσον αφορά τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, 
περιλαμβανομένης της τοπικής 
διαχείρισης συμφόρησης. Ειδικότερα, τα 
ρυθμιστικά πλαίσια διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες 
από πηγές, όπως η απόκριση ζήτησης ή η 
αποθήκευση, και να εξετάζουν τη λήψη 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όταν οι 
υπηρεσίες αυτές υποκαθιστούν με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο την ανάγκη 
αναβάθμισης ή αντικατάστασης της 
δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας και 
τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματική 
και ασφαλή λειτουργία του συστήματος 
μεταφοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς προμηθεύονται τις εν λόγω 
υπηρεσίες, σύμφωνα με διαφανείς, 
αντικειμενικές και βασιζόμενες στην 
αγορά διαδικασίες.
Τα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς 
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για τέτοιες υπηρεσίες καθορίζονται 
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ορίζουν, με διαφανή και συμμετοχική 
διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους 
σχετικούς χρήστες του συστήματος και 
την εθνική ρυθμιστική αρχή, 
τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για 
τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, 
εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων 
στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
απόκρισης ζήτησης, της αποθήκευσης 
και των φορέων συγκέντρωσης. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και συντονίζονται με τους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής, με 
σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
πηγών, τη διασφάλιση της ασφαλούς και 
αποτελεσματικής λειτουργίας του 
συστήματος και τη διευκόλυνση της 
ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς αμείβονται 
επαρκώς για την προμήθεια των εν λόγω 
υπηρεσιών, ώστε να ανακτούν 
τουλάχιστον τις αντίστοιχες δαπάνες, 
μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες δαπάνες 
τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας.

Τροπολογία 143

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση και οι θυγατρικές της που 
εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας δεν έχουν καμία άμεση ή 
έμμεση συμμετοχή στον διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς. Ο διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς δεν έχει ούτε 
άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε καμία 
θυγατρική της κάθετα ολοκληρωμένης 

3. Οι θυγατρικές της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης που 
εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή 
προμήθειας δεν έχουν καμία άμεση ή 
έμμεση συμμετοχή στον διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς. Ο διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς δεν έχει ούτε 
άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε καμία 
θυγατρική της κάθετα ολοκληρωμένης 
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επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας, ούτε λαμβάνει 
μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από 
τη θυγατρική αυτή.

επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες 
παραγωγής ή προμήθειας, ούτε λαμβάνει 
μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από 
τη θυγατρική αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 144

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τουλάχιστον ανά διετία, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
καταθέτουν στη ρυθμιστική αρχή δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου 
βασισμένο στην παρούσα και στην 
προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση αφού 
συμβουλευθούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους. Το πρόγραμμα περιέχει 
αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να 
διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος 
και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

1. Τουλάχιστον ανά διετία, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
καταθέτουν στη ρυθμιστική αρχή δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου 
βασισμένο στην παρούσα και στην 
προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση αφού 
συμβουλευθούν όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερομένους. Το πρόγραμμα περιέχει 
αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να 
διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος 
και η ασφάλεια του εφοδιασμού. Η 
ρυθμιστική αρχή εξετάζει το δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου και το 
εγκρίνει. Πριν παράσχει την έγκρισή της, 
μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς να τροποποιήσει 
το δεκαετές πρόγραμμά του. Ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
δημοσιεύει το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύου στον ιστότοπό του.

Τροπολογία 145

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διαμόρφωση του δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 

3. Κατά τη διαμόρφωση του δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου, ο 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς 
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προβαίνει σε λογικές υποθέσεις όσον 
αφορά την εξέλιξη της παραγωγής, της 
προμήθειας, της αποθήκευσης ενέργειας, 
της κατανάλωσης και των ανταλλαγών με 
άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά 
δίκτυα και τα δίκτυα ενωσιακής εμβέλειας.

λαμβάνει πλήρως υπόψη το δυναμικό της 
χρήσης της απόκρισης ζήτησης, των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή 
άλλων πόρων ως εναλλακτικής λύσης 
στην επέκταση του συστήματος εκτός 
από την αναμενόμενη κατανάλωση και το 
εμπόριο με άλλες χώρες και τα επενδυτικά 
σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα 
δίκτυα ενωσιακής εμβέλειας.

Τροπολογία 146

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η ρυθμιστική αρχή εξετάζει εάν το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
δικτύου καλύπτει όλες τις επενδυτικές 
ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη 
διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν 
είναι σύμφωνο προς το μη 
δεσμευτικό ενωσιακό δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων (διενωσιακό 
πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων) που 
αναφέρεται στο [άρθρο 27 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της αναδιατύπωσης του 
κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με 
το έγγραφο COM(2016)861/2]. Εάν 
προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον 
αφορά τη συμφωνία προς το διενωσιακό 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου, η 
ρυθμιστική αρχή συμβουλεύεται τον 
Οργανισμό. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να 
ζητήσει από τον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς να τροποποιήσει το δεκαετές 
πρόγραμμά του.

5. Η ρυθμιστική αρχή εξετάζει εάν το 
δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
δικτύου καλύπτει όλες τις επενδυτικές 
ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη 
διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν 
είναι σύμφωνο προς το μη δεσμευτικό 
ενωσιακό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 
δικτύων (διενωσιακό πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο 
[άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
αναδιατύπωσης του κανονισμού 714/2009, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016)861/2]. Εάν προκύψει 
οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά τη 
συμφωνία προς το διενωσιακό πρόγραμμα 
ανάπτυξης του δικτύου ή προς τα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) ...[κανονισμός για τη 
διακυβέρνηση], η ρυθμιστική αρχή 
συμβουλεύεται τον Οργανισμό. Η 
ρυθμιστική αρχή δύναται να ζητήσει από 
τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να 
τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραμμά του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 147

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ρυθμιστική αρχή παρακολουθεί και 
αξιολογεί την εξέλιξη της γενικής 
ευελιξίας του συστήματος και υποβάλλει 
ετησίως έκθεση προόδου 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 148

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να 
λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας, ούτε επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, άμεσα ή έμμεσα, και να 
ελέγχουν πάγια στοιχεία, τα οποία 
παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες.

1. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς δεν επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να 
λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας, ούτε επιτρέπεται να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, άμεσα ή έμμεσα, και να 
ελέγχουν πάγια στοιχεία, τα οποία 
παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες, εκτός 
εάν οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή πάγια 
στοιχεία είναι αναπόσπαστο μέρος του 
συστήματος μεταφοράς και εφόσον η 
εθνική ρυθμιστική αρχή έχει χορηγήσει 
την έγκρισή της.

Τροπολογία 149

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους διαχειριστές 

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους διαχειριστές 
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συστημάτων μεταφοράς να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να 
λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ή πάγια στοιχεία που παρέχουν μη 
συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

συστημάτων μεταφοράς να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να 
λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ή πάγια στοιχεία που παρέχουν μη 
συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Τροπολογία 150

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή 
και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, έλεγχο, 
διαχείριση ή λειτουργία συναφών 
εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
αποθήκευσης ή/και μη συχνοτικές 
παρεπόμενες υπηρεσίες στον διαχειριστή 
του συστήματος μεταφοράς·

α) τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή 
και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, που υπόκειται σε 
επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για 
ιδιοκτησία, έλεγχο, διαχείριση ή 
λειτουργία συναφών εγκαταστάσεων που 
παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης ή/και μη 
συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στον 
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή 
δεν μπορούν να παράσχουν τις εν λόγω 
υπηρεσίες με εύλογο κόστος και 
εγκαίρως·

Τροπολογία 151

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή μη 
συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες είναι 
απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας για την 
αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, και 
δε χρησιμοποιούνται για την πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά· και

β) οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή μη 
συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες είναι 
απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας για την 
αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, 
ιδίως ως εναλλακτική λύση για τις 
επενδύσεις σε νέες γραμμές δικτύου, και 
δε χρησιμοποιούνται για την πώληση 
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ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά· και

Τροπολογία 152

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες 
γραμμές ή ρήτρες για δημόσιες 
συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσουν τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στη 
διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας 
υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 153

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς διεξάγει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη 
δημόσια διαβούλευση για τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες αποθήκευσης, με στόχο την 
επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος 
των παραγόντων της αγοράς να 
επενδύσουν σε συναφείς εγκαταστάσεις 
και να διακόψουν τις οικείες 
δραστηριότητες αποθήκευσης, εφόσον 
τρίτα μέρη είναι σε θέση να παρέχουν την 
υπηρεσία κατά τρόπο οικονομικά 
αποδοτικό.

4. Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά 
πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης, με 
στόχο την επανεξέταση του δυνητικού 
ενδιαφέροντος των παραγόντων της 
αγοράς να επενδύσουν σε συναφείς 
εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που από τη 
δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα 
μέρη είναι σε θέση να έχουν στην 
ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να 
λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση 
των σχετικών δραστηριοτήτων των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία 154

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, 
ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισμό, 
και να διαθέτει ξεχωριστές ετήσιες 
δημοσιονομικές προβλέψεις, με 
αυτονομία ως προς την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, και επαρκείς 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της, 
και

α) η ρυθμιστική αρχή μπορεί να 
λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, 
ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισμό·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρεται σε χωριστό εδάφιο.

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που 
κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία 155

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η ρυθμιστική αρχή καταρτίζει 
σχέδιο προϋπολογισμού που καλύπτει τα 
ρυθμιστικά καθήκοντα που της 
ανατίθενται βάσει της παρούσας οδηγίας 
και από τις συναφείς νομοθετικές 
πράξεις, προκειμένου να παρέχεται στη 
ρυθμιστική αρχή το ανθρώπινο δυναμικό 
και οι οικονομικοί πόροι που χρειάζεται 
για να εκτελεί τα καθήκοντα και τις 
εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό 
και αποδοτικό·

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που 
κατέθεσε ο εισηγητής.
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Τροπολογία 156

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) ο εκ των υστέρων έλεγχος των 
ετήσιων λογαριασμών της ρυθμιστικής 
αρχής πραγματοποιείται από ανεξάρτητο 
ελεγκτή·

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 
τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που 
κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία 157

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Έως … [τρία έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια ανά 
τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
συμμόρφωση των εθνικών αρχών προς 
την αρχή της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων αποτελούν απολύτως αναγκαία εργαλεία για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ανεξαρτησίας.

Τροπολογία 158

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) εξασφάλιση ότι οι πελάτες ζ) εξασφάλιση ότι οι πελάτες 
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επωφελούνται μέσω της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών, 
προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού 
και βοήθεια στην εξασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών·

επωφελούνται μέσω της αποδοτικής 
λειτουργίας των εθνικών αγορών και ότι η 
συμμετοχή τους σε αυτές δεν υπόκειται 
σε περιορισμούς, προαγωγή του 
ουσιαστικού ανταγωνισμού και εγγύηση 
της προστασίας των καταναλωτών σε 
στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές 
προστασίας των καταναλωτών·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 159

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) να παρακολουθεί τον βαθμό και την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς και του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και 
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές τους για τους οικιακούς 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων προπληρωμής, ποσοστό 
αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό 
διακοπής της παροχής, παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και σχετικά τέλη, και τα 
παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς 
και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισμό 
του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης 
της παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, 
και να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών 
ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις·

ιδ) να παρακολουθεί τον βαθμό και την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς και του 
ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και 
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
τιμές τους για τους οικιακούς πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
προπληρωμής, τον αντίκτυπο των 
συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και 
της χρήσης έξυπνων μετρητών, τα 
ποσοστά αλλαγής προμηθευτή, τα 
ποσοστά διακοπής της παροχής, την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
σχετικά τέλη, τη σχέση μεταξύ οικιακών 
τιμών και τιμών χονδρικής, την εξέλιξη 
των τιμολογίων και των εισφορών 
δικτύου, και τα παράπονα των οικιακών 
πελατών, καθώς και οποιαδήποτε 
στρέβλωση ή περιορισμό του 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και 
να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών 
ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
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λογική του κειμένου.

Τροπολογία 160

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) να παρακολουθεί την εμφάνιση 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων ρητρών 
αποκλειστικότητας οι οποίες μπορεί να 
εμποδίζουν μεγάλους μη οικιακούς 
καταναλωτές να συνάπτουν συμβάσεις 
ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν 
προμηθευτές ή να περιορίζουν τη 
δυνατότητα εκλογής τους. Όπου αρμόζει, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για 
παρόμοιες πρακτικές·

ιε) να παρακολουθεί την εμφάνιση 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων ρητρών 
αποκλειστικότητας οι οποίες μπορεί να 
εμποδίζουν τους πελάτες να συνάπτουν 
συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους 
από έναν προμηθευτές ή να περιορίζουν τη 
δυνατότητα εκλογής τους. Όπου αρμόζει, 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν 
τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για 
παρόμοιες πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 161

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιεα) να παρακολουθεί και να υποβάλλει 
εκθέσεις σχετικά με τη συμμετοχή των 
καταναλωτών, καθώς και σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες 
ευελιξίας, στο σύστημα ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 162

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε 
συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, 
ότι τα μέτρα προστασίας των 
καταναλωτών είναι αποτελεσματικά και 
εφαρμόζονται·

ιζ) να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε 
συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, 
ότι τα νέα και υφιστάμενα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργών 
πελατών, είναι αποτελεσματικά και 
εφαρμόζονται· να παρακολουθεί την άρση 
αδικαιολόγητων εμποδίων και 
περιορισμών στην ανάπτυξη της 
αυτοκατανάλωσης και των τοπικών 
ενεργειακών κοινοτήτων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 163

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την 
παροχή, για προαιρετική χρήση, ενός 
ευνόητου εναρμονισμένου μορφότυπου σε 
εθνικό επίπεδο για τα δεδομένα 
κατανάλωσης και άμεση πρόσβαση όλων 
των πελατών σε παρόμοια δεδομένα 
σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24·

ιθ) να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε 
δεδομένα κατανάλωσης πελατών χωρίς 
διακρίσεις, την παροχή, για προαιρετική 
χρήση, ενός ευνόητου εναρμονισμένου 
μορφότυπου σε εθνικό επίπεδο για τα 
δεδομένα κατανάλωσης και άμεση 
πρόσβαση όλων των πελατών σε παρόμοια 
δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.
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Τροπολογία 164

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κδ) να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα 
δικτυακών τόπων σύγκρισης, 
συμπεριλαμβανομένων εργαλείων 
σύγκρισης που πληρούν τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 και το 
παράρτημα I.

κδ) να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα 
εργαλείων σύγκρισης, 
συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων, 
εφαρμογών και άλλων διαδραστικών 
μέσων σύγκρισης που πληρούν τα 
κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 14.

Τροπολογία 165

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι 
οποίες δεν συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν από την 
παρούσα οδηγία ή προς τυχόν σχετικές, 
νομικά δεσμευτικές αποφάσεις των 
ρυθμιστικών αρχών ή του Οργανισμού ή 
να προτείνουν σε αρμόδιο δικαστήριο να 
επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις. Στις 
αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται η 
επιβολή ή η πρόταση επιβολής κυρώσεων 
ύψους έως 10 % του ετήσιου κύκλου 
εργασιών του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς στον διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς ή έως 10 % του ετήσιου 
κύκλου εργασιών της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης στην κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, ανάλογα με 
την περίπτωση, για τη μη συμμόρφωση 
προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που 
υπέχουν από την παρούσα οδηγία· και

δ) με δική τους πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, να 
εκτελούν τις δεσμευτικές αποφάσεις του, 
να επιβάλλουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στο 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή στα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα που 
δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που υπέχουν από την παρούσα οδηγία, τον 
κανονισμό (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση του 
κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται 
με το έγγραφο COM(2016) 861/2] ή προς 
τυχόν σχετικές, νομικά δεσμευτικές 
αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών ή του 
Οργανισμού ή να προτείνουν σε αρμόδιο 
δικαστήριο να επιβάλλει τις εν λόγω 
κυρώσεις. Στις αρμοδιότητες αυτές 
περιλαμβάνεται η επιβολή ή η πρόταση 
επιβολής κυρώσεων ύψους έως 10 % του 
ετήσιου κύκλου εργασιών του διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς στον διαχειριστή 
συστήματος μεταφοράς ή έως 10 % του 
ετήσιου κύκλου εργασιών της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης στην κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, ανάλογα με 
την περίπτωση, για τη μη συμμόρφωση 
προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που 
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υπέχουν από την παρούσα οδηγία· και

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική 
λογική του κειμένου.

Τροπολογία 166

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 59 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
αγορά και να διαθέτουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, αποφάσεις ή προτάσεις 
σχετικά με απόφαση που αφορά τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 3, οι 
ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμα 
στους παράγοντες της αγοράς την 
αναλυτική μεθοδολογία και το υποκείμενο 
κόστος που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό των σχετικών τιμολογίων 
δικτύου.

8. Για να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
αγορά και να διαθέτουν όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, αποφάσεις ή προτάσεις 
σχετικά με απόφαση που αφορά τιμολόγια 
μεταφοράς και διανομής, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 3, οι 
ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμα 
στους παράγοντες της αγοράς την 
αναλυτική μεθοδολογία και το υποκείμενο 
κόστος που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό των σχετικών τιμολογίων 
δικτύου, συνυπολογίζοντας το επενδυτικό 
κόστος, την προστιθέμενη αξία της 
κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής, την 
ευελιξία, την ψηφιοποίηση, την απόκριση 
ζήτησης, την αποθήκευση και την χρήση 
των δικτύων από τους χρήστες του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
ενεργών πελατών και άλλων παραγόντων.

Τροπολογία 167

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
ρυθμιστικών αρχών ως προς τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
ρυθμιστικών αρχών ως προς τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα
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Τροπολογία 168

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές 
της γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
είναι εγκατεστημένο περιφερειακό 
επιχειρησιακό κέντρο συνεργάζονται 
στενά μεταξύ τους, με στόχο:

1. Οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές 
της γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
είναι εγκατεστημένο περιφερειακό 
συντονιστικό κέντρο συνεργάζονται στενά 
μεταξύ τους, με στόχο:

Τροπολογία 169

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εγκρίνουν τα καταστατικά και 
τους εσωτερικούς κανονισμούς·

α) να εγκρίνουν την πρόταση για τη 
σύσταση περιφερειακών συντονιστικών 
κέντρων σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) … 
[αναδιατύπωση του κανονισμού 
714/2009, όπως προτείνεται με το 
έγγραφο COM(2016) 861/2]·

Τροπολογία 170

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να εγκρίνουν τη συνεργατική 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

γ) να εγκρίνουν τις συνεργατικές 
διεργασίες·

Τροπολογία 171

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να εκτιμούν κατά πόσον το 
περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο 

δ) να διασφαλίζουν ότι το 
περιφερειακό συντονιστικό κέντρο 
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διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, 
πόρους και αμεροληψία προκειμένου να 
ασκεί με ανεξαρτησία τις δραστηριότητες 
και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, 
περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
ασφαλείας, ευθύνης και έκτακτης ανάγκης·

διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, 
πόρους και αμεροληψία προκειμένου να 
ασκεί με ανεξαρτησία τις δραστηριότητες 
και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, 
περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
ασφαλείας, ευθύνης και έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία 172

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να ζητούν πληροφορίες από τα 
περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα·

α) να ζητούν πληροφορίες από τα 
περιφερειακά συντονιστικά κέντρα·

Τροπολογία 173

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διενεργούν επιθεωρήσεις, ακόμη 
και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, στις 
εγκαταστάσεις περιφερειακών 
επιχειρησιακών κέντρων·

β) να διενεργούν επιθεωρήσεις, ακόμη 
και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, στις 
εγκαταστάσεις περιφερειακών 
συντονιστικών κέντρων·

Τροπολογία 174

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να εκδίδουν κοινές δεσμευτικές 
αποφάσεις επί των περιφερειακών 
επιχειρησιακών κέντρων.

γ) να εκδίδουν κοινές δεσμευτικές 
αποφάσεις επί των περιφερειακών 
συντονιστικών κέντρων.

Τροπολογία 175

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) να χειρίζονται καταγγελίες κατά 
περιφερειακών συντονιστικών κέντρων 
σε σχέση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν 
δυνάμει του ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία 176

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) Οι ρυθμιστικές αρχές 
διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τον 
Οργανισμό, και κοινοποιούν εκατέρωθεν 
και στον Οργανισμό οποιεσδήποτε 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 177

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69α
Επανεξέταση

Έως την 1η Ιουνίου 2025, η Επιτροπή 
επανεξετάζει και υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, μαζί με 
νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο.
Κατά την επανεξέταση αξιολογείται ιδίως 
κατά πόσον οι πελάτες, ιδίως αυτοί που 
είναι ευάλωτοι ή σε ενεργειακή φτώχεια, 
προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 178

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λειτουργούν ανεξάρτητα και 
διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές έχουν 
ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα 
αναζήτησης·

α) λειτουργούν ανεξάρτητα από όλους 
τους παράγοντες της αγοράς και 
διασφαλίζουν ότι όλοι οι προμηθευτές 
έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα 
αναζήτησης·

Τροπολογία 179

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αναφέρουν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που χειρίζεται το εργαλείο·

β) αναφέρουν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που χειρίζεται το εργαλείο, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων·

Τροπολογία 180

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) θέτουν σαφή και αντικειμενικά 
κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η 
σύγκριση·

γ) θέτουν σαφή και αντικειμενικά 
κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η 
σύγκριση, παρουσιάζοντας τις 
συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες·

Τροπολογία 181

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) κατατάσσουν και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης σύμφωνα 
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με αμερόληπτο αλγόριθμο και 
ανεξάρτητο από οποιαδήποτε αμοιβή από 
τους προμηθευτές·

Τροπολογία 182

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) είναι προσβάσιμα από άτομα με 
αναπηρίες·

Τροπολογία 183

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα προσφορών παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ώστε να καλύπτουν σημαντικό 
τμήμα της αγοράς και, εφόσον οι 
παρουσιαζόμενες πληροφορίες δεν 
παρέχουν αντιπροσωπευτική επισκόπηση 
της αγοράς, περιλαμβάνουν σαφή σχετική 
δήλωση, πριν από την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων· και

στ) περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό 
φάσμα προσφορών παροχής ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις 
ενεργειακές πηγές, και διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια των διαφόρων προσφορών που 
καλύπτουν τόσο δυναμικά όσο και μη 
δυναμικά τιμολόγια, μεμονωμένες και 
δεσμοποιημένες συμβάσεις, από 
προμηθευτές, φορείς συγκέντρωσης και 
παρόχους υπηρεσιών, και εφόσον οι 
παρουσιαζόμενες πληροφορίες δεν 
παρέχουν αντιπροσωπευτική επισκόπηση 
της αγοράς, περιλαμβάνουν σαφή σχετική 
δήλωση, πριν από την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων· και

Τροπολογία 184

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
προβαίνουν σε συγκρίσεις, χωρίς να 
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υποχρεούνται να υποβάλουν προσωπικές 
πληροφορίες.

Τροπολογία 185

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται 
ευκρινώς στους λογαριασμούς και τους 
περιοδικούς εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς των τελικών πελατών:

Οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες 
αναγράφονται ευκρινώς στους 
λογαριασμούς και τους περιοδικούς 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των 
τελικών πελατών, σε σαφώς διαφορετικό 
σημείο από άλλα μέρη του λογαριασμού:

Τροπολογία 186

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καταβλητέο τίμημα και, κατά 
περίπτωση, ανάλυση της τιμής,

α) το καταβλητέο τίμημα και, όπου 
είναι σκόπιμο, την τελική τιμή ανά kWh· 
και, κατά περίπτωση, ανάλυση της τιμής,

Τροπολογία 187

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) την προθεσμία πληρωμής·

Τροπολογία 188

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του 
προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης 
τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης 
καταναλωτών,

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του 
προμηθευτή στα οποία περιλαμβάνεται 
τουλάχιστον ο αριθμός τηλεφώνου και η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
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Τροπολογία 189

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή 
προμηθευτή και την επίλυση διαφορών·

Τροπολογία 190

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) σύνδεσμος ή παραπομπή σε 
ιστότοπο/ιστοτόπους σύγκρισης τιμών·

Τροπολογία 191

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 η) πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τα μέσα 
επίλυσης διαφορών που έχουν στη 
διάθεσή τους σε περίπτωση αντιδικίας, 
δυνάμει του άρθρου 26.

η) στοιχεία επικοινωνίας της 
οντότητας που είναι υπεύθυνη για την 
επίλυση διαφορών.

Τροπολογία 192

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) τα ενιαία σημεία επαφής που 
αναφέρονται στο άρθρο 25.

Τροπολογία 193

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση, οι ακόλουθες 
πληροφορίες αναγράφονται ευκρινώς 
στους λογαριασμούς και τους περιοδικούς 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των 
τελικών πελατών ή τους συνοδεύουν:

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται 
στους λογαριασμούς και τους περιοδικούς 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των 
τελικών πελατών ή τους συνοδεύουν:

Τροπολογία 194

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τα μέσα 
επίλυσης διαφορών που έχουν στη 
διάθεσή τους σε περίπτωση αντιδικίας, 
δυνάμει του άρθρου 26.

Τροπολογία 195

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, συγκρίσεις με τον μέσο 
κανονικοποιημένο ή υποδειγματικό πελάτη 
της ίδιας κατηγορίας χρήστη καθίστανται 
διαθέσιμες στους τελικούς πελάτες στους 
οικείους λογαριασμούς και τους 
περιοδικούς εκκαθαριστικούς 
λογαριασμούς ή τους συνοδεύουν ή 
σηματοδοτούνται σε αυτούς.

Επιπλέον, συγκρίσεις με τον μέσο 
κανονικοποιημένο ή υποδειγματικό πελάτη 
της ίδιας κατηγορίας χρήστη καθίστανται 
διαθέσιμες στους τελικούς πελάτες.

Τροπολογία 196

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τιμή για τους πελάτες είναι το άθροισμα 
των ακόλουθων τριών κύριων 
συνιστωσών: συνιστώσα ενέργειας και 
προμήθειας, συνιστώσα δικτύου 

Η τιμή για τους πελάτες είναι το άθροισμα 
των ακόλουθων τριών κύριων 
συνιστωσών: συνιστώσα ενέργειας και 
προμήθειας, συνιστώσα δικτύου 
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(μεταφορά και διανομή) και συνιστώσα 
που περιλαμβάνει τους φόρους, τα τέλη, 
τις εισφορές και τις χρεώσεις.

(μεταφορά και διανομή) και συνιστώσα 
που περιλαμβάνει τους φόρους, τα τέλη, 
όλες τις επιδοτήσεις, τις εισφορές και τις 
χρεώσεις.

Τροπολογία 197

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 β) λεπτομερή στοιχεία για τον χρόνο 
χρήσης για οιαδήποτε ημέρα, εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Τα στοιχεία αυτά 
κοινοποιούνται στους τελικούς πελάτες σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω του 
διαδικτύου ή της διεπαφής του μετρητή 
τουλάχιστον για το διάστημα των 
τελευταίων 24 μηνών ή για την περίοδο 
από την έναρξη της σύμβασης προμήθειας 
εάν αυτή είναι μικρότερη.

β) λεπτομερή στοιχεία για τον χρόνο 
χρήσης για οιαδήποτε ημέρα, εβδομάδα, 
μήνα και έτος. Τα στοιχεία αυτά 
κοινοποιούνται στους τελικούς πελάτες σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο σε φιλική προς 
τον χρήστη μορφή μέσω του διαδικτύου ή 
της διεπαφής του μετρητή τουλάχιστον για 
το διάστημα των τελευταίων 24 μηνών ή 
για την περίοδο από την έναρξη της 
σύμβασης προμήθειας εάν αυτή είναι 
μικρότερη.

Τροπολογία 198

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη 
η μεθοδολογία όσον αφορά την ανάλυση 
κόστους-οφέλους, οι ελάχιστες λειτουργίες 
έξυπνης μέτρησης που καθορίζονται στη 
σύσταση 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής, 
όπως επίσης και οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές για τη διασφάλιση του 
υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο και προστασίας των 
δεδομένων.

2. Η αξιολόγηση βασίζεται στη 
μεθοδολογία όσον αφορά την ανάλυση 
κόστους-οφέλους, στις ελάχιστες 
λειτουργίες έξυπνης μέτρησης που 
καθορίζονται στη σύσταση 2012/148/ΕΕ 
της Επιτροπής, όπως επίσης και στις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη 
διασφάλιση του υψηλότερου επίπεδου 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και 
προστασίας των δεδομένων. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει ότι η εν λόγω μεθοδολογία 
χρησιμοποιείται κατά συνεπή τρόπο σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία 199

Πρόταση οδηγίας
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Παράρτημα III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, τα 
κράτη μέλη ή, όταν το κράτος μέλος έχει 
προβλέψει σχετικά, η ορισθείσα αρμόδια 
αρχή, καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με 
στόχο έως τη δεκαετία για τη διάδοση της 
χρήσης έξυπνων συστημάτων μέτρησης. 
Εάν η ανάπτυξη ευφυών μετρητών 
εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80 % των 
τελικών πελατών πρέπει να εξοπλιστούν με 
έξυπνα συστήματα μέτρησης εντός 8 ετών 
από την ημερομηνία της θετικής τους 
αξιολόγησης ή έως το 2020 για όσα κράτη 
μέλη έχουν ξεκινήσει τη διάδοση πριν από 
την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας.

3. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, τα 
κράτη μέλη ή, όταν το κράτος μέλος έχει 
προβλέψει σχετικά, η ορισθείσα αρμόδια 
αρχή, καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με 
στόχο έως την πενταετία για τη διάδοση 
της χρήσης έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης. Εάν η ανάπτυξη ευφυών 
μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 
80 % των τελικών πελατών πρέπει να 
εξοπλιστούν με έξυπνα συστήματα 
μέτρησης εντός 5 ετών από την 
ημερομηνία της θετικής τους αξιολόγησης 
ή έως το 2020 για όσα κράτη μέλη έχουν 
ξεκινήσει τη διάδοση πριν από την έναρξη 
ισχύος της εν λόγω οδηγίας.


