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Τροπολογία   39 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα 

και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν τους 

πρωταρχικούς στόχους μιας ισχυρής 

ενεργειακής ένωσης, την οποία θα 

υποστηρίζει μια πολιτική για την 

κλιματική μεταβολή προσανατολισμένη 

στο μέλλον. 

1.  Η καταπολέμηση της ενεργειακής 

ένδειας, αύξηση της ενεργειακής 

αυτάρκειας και του εφοδιασμού, 

εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην 

ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό, ανάπτυξη 

υγιούς ανταγωνισμού, βιωσιμότητα και 

ενεργειακή ασφάλεια, η βιωσιμότητα και η 

ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν τους 

πρωταρχικούς στόχους μιας ισχυρής 

ενεργειακής ένωσης, την οποία θα 

υποστηρίζει μια πολιτική για την 

κλιματική μεταβολή προσανατολισμένη 

στο μέλλον. 

Or. el 

 

Τροπολογία   40 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα 

και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν 

τους πρωταρχικούς στόχους μιας ισχυρής 

ενεργειακής ένωσης, την οποία θα 

υποστηρίζει μια πολιτική για την 

κλιματική μεταβολή προσανατολισμένη 

στο μέλλον. 

1. Η αποφυγή αποκλεισμών, η 

συμβατότητα με τους φυσικούς 

περιορισμούς της θερμοδυναμικής, η 

βιωσιμότητα και η γεωπολιτική ασφάλεια 

αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους 

μιας ισχυρής ενεργειακής ένωσης, την 

οποία θα υποστηρίζει μια πολιτική για την 

κλιματική μεταβολή προσανατολισμένη 

στο μέλλον. Η ενέργεια, και όχι η 

νομισματική πολιτική είναι ο δρόμος για 

την οικοδόμηση μιας πραγματικής 

Ένωσης βασισμένη στην ευημερία.  
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θεωρείται ότι η ανταγωνιστικότητα θα αποτελέσει τη λογική συνέπεια των διευρυμένων στόχων 

που αναφέρονται στην τροπολογία.   Ένας πρόσθετος σημαντικός στόχος πολιτικής προτείνεται, 

για την οικοδόμηση της Ένωσης που θα προχωρεί πέρα από τα αυστηρά όρια του παρόντος 

κειμένου.  

 

Τροπολογία   41 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Χρειάζονται υψηλής ποιότητας, 

συγκρίσιμα, ενημερωμένα, αξιόπιστα και 

εναρμονισμένα στοιχεία για τις τιμές του 

φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας που χρεώνονται στους τελικούς 

πελάτες, έτσι ώστε να χαράσσεται η 

πολιτική για την ενεργειακή ένωση και να 

παρακολουθούνται οι αγορές ενέργειας 

των κρατών μελών. 

(2) Χρειάζονται υψηλής ποιότητας 

συγκρίσιμα, ενημερωμένα, αξιόπιστα και 

εναρμονισμένα στοιχεία για τις τιμές του 

φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας που χρεώνονται στους τελικούς 

πελάτες προκειμένου να παρακολουθείται 

κατά πόσον ο στόχος της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού επιτυγχάνεται, 

με ταυτόχρονη διασφάλιση του 

ανθρωπίνου δικαιώματος της ισότιμης 

και οικονομικά προσιτής πρόσβασης 

στην ενέργεια ως αγαθό κοινωνικής 

ανάπτυξης.  

Or. el 

 

Τροπολογία   42 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Χρειάζονται υψηλής ποιότητας, 

συγκρίσιμα, ενημερωμένα, αξιόπιστα και 

εναρμονισμένα στοιχεία για τις τιμές του 

φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

2. Χρειάζονται υψηλής ποιότητας, 

συγκρίσιμα, ευαίσθητα, ενημερωμένα, 

αξιόπιστα και εναρμονισμένα στοιχεία για 

τις τιμές του φυσικού αερίου και της 
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ενέργειας που χρεώνονται στους τελικούς 

πελάτες, έτσι ώστε να χαράσσεται η 

πολιτική για την ενεργειακή ένωση και να 

παρακολουθούνται οι αγορές ενέργειας 

των κρατών μελών. 

ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνονται 

στους τελικούς πελάτες, έτσι ώστε να 

χαράσσεται η πολιτική για την ενεργειακή 

ένωση και να παρακολουθούνται οι αγορές 

ενέργειας των κρατών μελών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο τελικός πελάτης θα στηρίζει όλο και περισσότερο 

τις επιλογές του όσον αφορά τις αγορές του και τον τρόπο συμπεριφοράς του σε πληροφορίες 

σχετικά με την προέλευση της καταναλωμένης ενέργειας, τόσο από φυσικής όσο και από 

γεωγραφικής απόψεως.  Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το δικαίωμα των πολιτών μας.  

 

Τροπολογία   43 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να 

παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές που θα 

υποστηρίζουν τις ενεργειακές πολιτικές, 

ιδίως με στόχο τη δημιουργία μιας 

πλήρως ολοκληρωμένης εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας για τους πελάτες. Θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 

διαφάνεια για το κόστος και τις τιμές της 

ενέργειας, καθώς και στο επίπεδο της 

δημόσιας στήριξης, έτσι ώστε να 

βελτιωθεί η ολοκλήρωση της αγοράς. 

(3) Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να 

παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές που θα 

υποστηρίζουν τις ενεργειακές πολιτικές, 

που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού για όλους τους 

πελάτες. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

μεγαλύτερη διαφάνεια για το κόστος και 

τις τιμές της ενέργειας, καθώς και στο 

επίπεδο της δημόσιας στήριξης, 

προκειμένου να καταστεί δυνατός ένας 

υγιής ανταγωνισμός και να 

προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι 

τελικοί καταναλωτές από κερδοσκοπία. 

Or. el 

 

Τροπολογία   44 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να 

παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές που θα 

υποστηρίζουν τις ενεργειακές πολιτικές, 

ιδίως με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως 

ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας για τους πελάτες. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια για το 

κόστος και τις τιμές της ενέργειας, καθώς 

και στο επίπεδο της δημόσιας στήριξης, 

έτσι ώστε να βελτιωθεί η ολοκλήρωση της 

αγοράς. 

(3) Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να 

παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές που θα 

υποστηρίζουν τις ενεργειακές πολιτικές, 

ιδίως με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως 

ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας για τους πελάτες. Θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμη η τελική διαφάνεια 

σχετικά με το κόστος της ενέργειας, 

δίνοντας λεπτομερή μεθοδολογική 

προσοχή στις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές συνιστώσες αυτών των 

εξόδων, τα οποία έχουν στην πρόσφατη 

ιστορία ιστορικά ανατεθεί σε 

εξωτερικούς φορείς, και στις τιμές της 

ενέργειας, καθώς και στο επίπεδο της 

δημόσιας στήριξης, έτσι ώστε να βελτιωθεί 

η ολοκλήρωση της αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαφάνεια αποτελεί ένα σημαντικό συνολικό στόχο πολιτικής, προκειμένου να επιφέρει 

πραγματικά δημοκρατική παρέμβαση των πολιτών.  «Μεγαλύτερη» δεν επαρκεί.  Μη επαρκώς 

υπολογισμένη εξωτερική ανάθεση δαπανών (ή μη ύπαρξη λογιστικών εγγράφων) αποτέλεσε 

σημαντικό μειονέκτημα που έθετε εμπόδια στα οικονομικά μοντέλα στον τομέα της ενέργειας 

και τις αποφάσεις που απορρέουν από αυτά.  

 

Τροπολογία   45 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να 

παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές που θα 

υποστηρίζουν τις ενεργειακές πολιτικές, 

ιδίως με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως 

ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας για τους πελάτες. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια για το 

(3) Ο παρών κανονισμός έχει σκοπό να 

παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές που θα 

υποστηρίζουν τις ενεργειακές πολιτικές, 

ιδίως με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως 

ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας για τους πελάτες. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια για το 
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κόστος και στις τιμές της ενέργειας, καθώς 

και στο επίπεδο της δημόσιας στήριξης, 

έτσι ώστε να βελτιωθεί η ολοκλήρωση της 

αγοράς. 

κόστος και στις τιμές της ενέργειας, καθώς 

και στο επίπεδο της δημόσιας στήριξης, 

έτσι ώστε να βελτιωθεί η ολοκλήρωση της 

αγοράς. Το περιεχόμενο του παρόντος 

Κανονισμού δεν συνεπάγεται οιαδήποτε 

εναρμόνιση της δομής των τιμών και των 

επιβαρύνσεων στα κράτη μέλη.  

Or. en 

 

Τροπολογία   46 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας κάνει όλο 

και δυσκολότερη τη συλλογή αξιόπιστων 

και ενημερωμένων δεδομένων για τις τιμές 

του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς εκλείπουν νομικώς 

δεσμευτικές υποχρεώσεις για την παροχή 

των εν λόγω δεδομένων, ιδίως για τον 

τομέα των νοικοκυριών. 

6. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας , από κοινού 

με ένα συγκεντρωτικό μοντέλο το οποίο 

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, κάνει 

όλο και δυσκολότερη τη συλλογή 

αξιόπιστων και ενημερωμένων δεδομένων 

για τις τιμές του φυσικού αερίου και της 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκλείπουν 

νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις για την 

παροχή των εν λόγω δεδομένων, ιδίως για 

τον τομέα των νοικοκυριών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η λήψη αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, η οποία εγκαταλείπεται με ταχείς ρυθμούς από πολλά 

σύγχρονα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, έχει ως αποτέλεσμα δεσπόζουσες θέσεις 

στην αγορά, οι οποίες δίνουν στους φορείς της αγοράς τη δυνατότητα να επηρεάζουν ή ακόμη 

και να αντιτίθενται σε αιτήματα δεδομένων που προέρχονται από τις αρχές.   

 

Τροπολογία   47 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας κάνει όλο 

και δυσκολότερη τη συλλογή αξιόπιστων 

και ενημερωμένων δεδομένων για τις τιμές 

του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς εκλείπουν νομικώς 

δεσμευτικές υποχρεώσεις για την παροχή 

των εν λόγω δεδομένων, ιδίως για τον 

τομέα των νοικοκυριών. 

(6) Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας κάνει όλο 

και δυσκολότερη τη συλλογή αξιόπιστων 

και ενημερωμένων δεδομένων για τις τιμές 

του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς εκλείπουν νομικώς 

δεσμευτικές υποχρεώσεις για την παροχή 

των εν λόγω δεδομένων, ιδίως για τον 

τομέα των νοικοκυριών και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο του πνεύματος «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και την ανάπτυξη φιλικών 

πολιτικών προς τις ΜΜΕ, η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις τιμές της ενέργειας 

προς τις ΜΜΕ είναι απαραίτητη και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται.  

 

Τροπολογία   48 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Για να εξασφαλιστεί η υποβολή 

υψηλής ποιότητας δεδομένων για τις τιμές 

στον τομέα των οικιακών και των μη 

οικιακών πελατών, η συλλογή και των δύο 

τύπων δεδομένων θα πρέπει να καλύπτεται 

από νομική πράξη. 

(7) Για να εξασφαλιστεί η υποβολή 

υψηλής ποιότητας δεδομένων για τις τιμές 

στον τομέα των οικιακών και των μη 

οικιακών πελατών, συμπεριλαμβανομένων 

των ΜΜΕ, των ενεργοβόρων 

βιομηχανιών και άλλων βιομηχανικών 

καταναλωτών, η  συλλογή  αυτών των 

τεσσάρων τύπων δεδομένων θα πρέπει να 

καλύπτεται από νομική πράξη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι μη οικιακοί πελάτες αποτελούν μια ιδιαίτερα ευρεία κατηγορία που καλύπτει μεγάλη 

ποικιλία καταναλωτών.   Για να εξασφαλιστεί καλύτερη συγκρισιμότητα και κατανόηση των 

ενεργειακών αγορών και να είναι δυνατή η λήψη περισσότερο ενημερωμένων αποφάσεων 

χρειαζόμαστε μια καλύτερη κατανομή των δεδομένων πουη συλλέγονται.   

 

Τροπολογία   49 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

καλύτερη κατανόηση των ενεργειακών 

δαπανών σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς 

τομείς και να υπάρξει καλύτερη 

ενημέρωση των φορέων χάραξης 

πολιτικής, τα στατιστικά δεδομένα που 

συλλέγονται για ενεργοβόρες βιομηχανίες 

θα πρέπει να κατανέμονται ανά τομέα, 

συμπεριλαμβάνοντας π.χ. μη μεταλλικά 

ορυκτά, σίδηρο και χάλυβα, μη 

σιδηρούχα μέταλλα,  χημικά, χαρτοπολτό 

και χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα · η κατανομή 

ενεργοβόρων βιομηχανικών τομέων θα 

πρέπει να καθορίζεται με κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για να καθοριστούν οι 

ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μέσω κατ' εξουσιοδότησης 

πράξεως την κατάλληλη κατανομή που θα επιτρέψει τη συλλογή σημαντικών στατιστικών 

δεδομένων σχετικά με τις ενεργειακές τιμές για στρατηγικούς ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς 

τομείς.  

 

Τροπολογία   50 

Dario Tamburrano, David Borrelli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα 

συστήματα μεταφοράς από τις ρυθμιστικές 

αρχές των αγορών ενέργειας. Ωστόσο, στη 

συλλογή δεδομένων σχετικά με το κόστος 

διανομής εμπλέκεται ένας πολύ 

μεγαλύτερος αριθμός φορέων και σε 

ορισμένα κράτη μέλη η συγκέντρωσή τους 

κρίνεται πιο επαχθής. Λόγω της σημασίας 

που έχει το κόστος διανομής και της 

ανάγκης να υπάρξει διαφάνεια ως προς το 

θέμα αυτό, η συλλογή δεδομένων θα 

πρέπει να εναρμονιστεί με τη βοήθεια 

σωστής μεθοδολογίας. 

(8) Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα 

συστήματα μεταφοράς από τις ρυθμιστικές 

αρχές των αγορών ενέργειας. Ωστόσο, στη 

συλλογή δεδομένων σχετικά με το κόστος 

διανομής εμπλέκεται ένας πολύ 

μεγαλύτερος αριθμός φορέων, που είναι 

σημαντικός σε μια αποκεντρωμένη 

προσέγγιση του ενεργειακού συστήματος, 
και σε ορισμένα κράτη μέλη η 

συγκέντρωσή τους κρίνεται πιο επαχθής. 

Λόγω της σημασίας που έχει το κόστος 

διανομής και της ανάγκης να υπάρξει 

διαφάνεια ως προς το θέμα αυτό, η 

συλλογή δεδομένων θα πρέπει να 

εναρμονιστεί με τη βοήθεια σωστής 

μεθοδολογίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στην εξέλιξη προς αυξανόμενη αποκέντρωση, μελλοντικές φιλικές νομοθετικές πρωτοβουλίες 

όπως η παρούσα θα πρέπει να επανεξισορροπήσουν την παρελθούσα έμφαση σε συστήματα 

μεταφοράς με μια αυξανόμενη προσοχή προς στα συστήματα διανομής.   

 

Τροπολογία   51 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Το σύστημα των επιπέδων 

κατανάλωσης που εφαρμόζει η Επιτροπή 

(Eurostat), όταν δημοσιεύει τις τιμές, 

κρίνεται ότι εξασφαλίζει τη διαφάνεια της 

αγοράς και την ευρεία διάδοση των μη 

(9) Το σύστημα των επιπέδων 

κατανάλωσης που εφαρμόζει η Επιτροπή 

(Eurostat), όταν δημοσιεύει τις τιμές, 

κρίνεται ότι εξασφαλίζει τη διαφάνεια της 

αγοράς ανάλογα τον τύπο των πελατών, 
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εμπιστευτικών δεδομένων για τις τιμές, 

καθώς και ότι επιτρέπει τον υπολογισμό 

συγκεντρωτικών ευρωπαϊκών στοιχείων. 

συμπεριλαμβανομένων των  νοικοκυριών, 

των ΜΜΕ, του ενεργοβόρου 

βιομηχανικού τομέα και άλλων 

βιομηχανικών καταναλωτών.  Η ευρεία 

διάδοση των μη εμπιστευτικών δεδομένων 

για τις τιμές, καθώς και ότι επιτρέπει τον 

υπολογισμό συγκεντρωτικών ευρωπαϊκών 

στοιχείων. 

Or. en 

 

Τροπολογία   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα στοιχεία σχετικά με την 

τιμολόγηση των τελικών πελατών φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 

να επιτρέπουν τις συγκρίσεις με τις τιμές 

άλλων βασικών ενεργειακών προϊόντων. 

(11) Τα στοιχεία σχετικά με την 

τιμολόγηση των τελικών πελατών φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 

να επιτρέπει εμπεριστατωμένες 

συγκρίσεις με τις τιμές των άλλων 

βασικών ενεργειακών προϊόντων, 

παρέχοντας μια ακριβή εικόνα της 

πλήρους σειράς δαπανών που επηρεάζουν 

αυτές τις τιμές, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που έχουν συνήθως ανατεθεί σε 

εξωτερικούς φορείς.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αγορά ιδεών θα αναπτύξει την εμπεριστατωμένη σύγκριση μεθόδων που πρέπει να 

προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η πρώτη ύλη για αυτές τις ενδελεχείς συγκρίσεις είναι οι 

λεπτομερείς περιγραφές της πλήρους σειράς των δαπανών, με ιδιαίτερη προσοχή στις δαπάνες 

που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς, τυπικά κοινωνικές και περιβαλλοντικές δαπάνες, 

αλλά που δεν θα περιορίζονται μόνο σε αυτή την κατηγορία ( βλ. επίσης αιτιολόγηση της 

τροπολογίας 3). 

 

Τροπολογία   53 

Benedek Jávor 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την 

ανάλυση των επιπέδων κατανάλωσης και 

των αντίστοιχων μεριδίων τους στην αγορά 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

στατιστικών για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

(13) Λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την 

ανάλυση των επιπέδων κατανάλωσης και 

των κατηγοριών καταναλωτών 

(νοικοκυριά, ΜΜΕ, ενεργοβόρες 

βιομηχανίες, και άλλοι βιομηχανικοί 

καταναλωτές), καθώς και των 

αντίστοιχων μεριδίων τους στην αγορά 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

στατιστικών για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   54 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την 

ανάλυση των επιπέδων κατανάλωσης και 

των αντίστοιχων μεριδίων τους στην αγορά 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

στατιστικών για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

(13) Λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την 

ανάλυση των επιπέδων κατανάλωσης και 

των κατηγοριών καταναλωτών 

(νοικοκυριά, ΜΜΕ, ενεργοβόρες 

βιομηχανίες, και άλλοι βιομηχανικοί 

καταναλωτές), καθώς και των 

αντίστοιχων μεριδίων τους στην αγορά 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

στατιστικών για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αυτοκατανάλωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μια σύγχρονη στατιστική εικόνα.  

Χωρίς συγκεκριμένη εντολή για τον σκοπό αυτό, υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει εκτός εικόνας, 

οδηγώντας σε αναποτελεσματικές πολιτικές αποφάσεις.  
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Τροπολογία   55 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα δεδομένα που παρέχονται στην 

Επιτροπή (Eurostat) για τις τιμές και τις 

συνθήκες πώλησης στους τελικούς 

πελάτες, καθώς και η ανάλυση του 

αριθμού των τελικών πελατών ανά 

κατανάλωση για κάθε επίπεδο 

κατανάλωσης, αναμένεται να εφοδιάσουν 

την Επιτροπή με τις κατάλληλες 

πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να 

προσδιορίζει τα κατάλληλα μέτρα ή τις 

προτάσεις της σχετικά με την ενεργειακή 

πολιτική. 

(15) Τα δεδομένα που παρέχονται στην 

Επιτροπή (Eurostat) για τις τιμές και τις 

συνθήκες πώλησης στους τελικούς 

πελάτες, καθώς και η ανάλυση του 

αριθμού των τελικών πελατών ανά 

κατανάλωση για κάθε επίπεδο 

κατανάλωσης,  συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που συμμετέχουν ως παραγωγοί 

καταναλωτές σε συστήματα 

αυτοκατανάλωσης, θα πρέπει να 

εφοδιάσουν την Επιτροπή με τις 

κατάλληλες πληροφορίες που θα της 

επιτρέψουν να προσδιορίζει τα κατάλληλα 

μέτρα ή τις προτάσεις της σχετικά με την 

ενεργειακή πολιτική. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. την αιτιολόγηση για την τροπολογία 7· ειδική αναφορά στους «παραγωγούς καταναλωτές» ( 

prosumers), με σκοπό να εμπλουτιστεί το στατιστικό σύστημα προς την ίδια κατεύθυνση.  

 

Τροπολογία   56 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α)  Η εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων του καταναλωτή θα πρέπει 

πάντοτε να προστατεύεται.   

Or. el 
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Τροπολογία   57 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η επαρκής κατανόηση των φόρων και 

των χρεώσεων σε κάθε κράτος μέλος είναι 

καίρια για την εξασφάλιση της διαφάνειας 

των τιμών. Αναγνωρίζεται η σημασία της 

αναλυτικής παρουσίασης των δεδομένων 

σχετικά με τις δαπάνες του δικτύου, τις 

χρεώσεις, τους φόρους, τις εισφορές και τα 

τέλη. 

(16) Η επαρκής κατανόηση των φόρων, 

των χρεώσεων και των δημοσιονομικών 

προβλέψεων σε κάθε κράτος μέλος είναι 

καίρια για την εξασφάλιση της διαφάνειας 

των τιμών. Αναγνωρίζεται η σημασία της 

αναλυτικής παρουσίασης των δεδομένων 

σχετικά με τις δαπάνες του δικτύου, τις 

χρεώσεις, τους φόρους, τις εισφορές, τα 

τέλη και τις δημοσιονομικές προβλέψεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πέραν από δαπάνες, χρεώσεις, φόρους, εισφορές και τέλη, οι στατιστικές θα πρέπει επίσης να 

συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες προβλέψεις για ενεργειακές δαπάνες οι οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις τιμές όπως οι δημοσιονομικές προβλέψεις από το κράτος για τον 

παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.  

 

Τροπολογία   58 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η επαρκής κατανόηση των φόρων και 

των χρεώσεων σε κάθε κράτος μέλος είναι 

καίρια για την εξασφάλιση της διαφάνειας 

των τιμών. Αναγνωρίζεται η σημασία της 

αναλυτικής παρουσίασης των δεδομένων 

σχετικά με τις δαπάνες του δικτύου, τις 

χρεώσεις, τους φόρους, τις εισφορές και τα 

τέλη. 

(16) Η επαρκής κατανόηση των φόρων και 

των χρεώσεων σε κάθε κράτος μέλος, 

δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε  κάθε 

στοιχείο το οποίο χρεώνεται στον τελικό 

πελάτη ως πάγιο κόστος, είναι καίρια για 

την εξασφάλιση της διαφάνειας των τιμών. 

Αναγνωρίζεται η σημασία της αναλυτικής 

παρουσίασης των δεδομένων σχετικά με 

τις δαπάνες του δικτύου, τις χρεώσεις, τους 
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φόρους, τις εισφορές και τα τέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι στατιστικές μελέτες πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα σταθερά στοιχεία των 

συστημάτων χρέωσης, επειδή οι σχετικές πληροφορίες καθίστανται ουσιώδεις για τη χάραξη 

πολιτικών οι οποίες θα παρέχουν στους πελάτες κίνητρο για μια πραγματική, σε βάθος 

μετατροπή των συμπεριφορών τους όσον αφορά την ενέργεια.  

 

Τροπολογία   59 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα κράτη μέλη στα οποία η 

κατανάλωση φυσικού αερίου ως ποσοστό 

της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης 

των νοικοκυριών είναι χαμηλή θα πρέπει 

να εξαιρούνται από την υποχρέωση 

παροχής δεδομένων για τις τιμές του 

φυσικού αερίου για τους τελικούς 

οικιακούς πελάτες. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   60 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Σε συνέχεια αιτιολογημένης αίτησης 

κράτους μέλους η Επιτροπή μπορεί να 

χορηγεί παρεκκλίσεις σε κράτη μέλη 

αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων 

διαγράφεται 
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υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού, 

η εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους 

ερωτώμενους. 

Or. en 

 

Τροπολογία   61 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Σε συνέχεια αιτιολογημένης αίτησης 

κράτους μέλους η Επιτροπή μπορεί να 

χορηγεί παρεκκλίσεις σε κράτη μέλη 

αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού, 

η εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους 

ερωτώμενους. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υφίσταται σαφής λόγος για παρέκκλιση. Η αξιολόγηση αντικτύπου δεν έχει 

πραγματοποιηθεί. 

 

Τροπολογία   62 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Σε συνέχεια αιτιολογημένης αίτησης 

κράτους μέλους η Επιτροπή μπορεί να 

χορηγεί παρεκκλίσεις σε κράτη μέλη 

αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού, η 

εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους ερωτώμενους. 

(19) Σε συνέχεια αιτιολογημένης αίτησης 

κράτους μέλους η Επιτροπή μπορεί να 

χορηγεί παρεκκλίσεις σε κράτη μέλη 

αναφορικά με την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού, η 

εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να δημιουργήσει σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους ερωτώμενους. 

Παρόμοιες παρεκκλίσεις θα πρέπει να 

έχουν περιορισμένη χρονική έκταση και 

να συμπεριλαμβάνουν την υποχρεωτική 

επανεξέταση ως προϋπόθεση για την 

ανανέωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η εφαρμογή των ευρέων γνωστών και διαδεδομένων βέλτιστων διοικητικών 

πρακτικών.  

 

Τροπολογία   63 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα 

των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα 

κατώτατα όρια που μπορεί να ισχύουν για 

την αγορά φυσικού αερίου. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

(20) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα 

των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα 

κατώτατα όρια που μπορεί να ισχύουν για 

την αγορά φυσικού αερίου. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευές εργασίας, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν 
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Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 

συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. 

λόγω διαβουλεύσεις να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

αρχές που καθορίζονται στην διοργανική 

συμφωνία για τη βελτίωση της 

νομοθετικής διαδικασίας της 13ης 

Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ' εξουσιόδοτηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 

των κρατών μελών, και οι 

εμπειρογνώμονές τους έχουν 

σύστηματικά  πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις  των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία  κατ' 

εξουσιόδοτηση πράξεων.  

Or. en 

 

Τροπολογία   64 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα 

των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα 

κατώτατα όρια που μπορεί να ισχύουν για 

την αγορά φυσικού αερίου. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

(20) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα 

των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  ώστε να καθορίζονται και να  

προσαρμόζονται όπου αυτό είναι 

αναγκαίο, η ανάλυση των ενεργοβόρων 

βιομηχανικών τομέων και άλλων 

βιομηχανικών τομέων.  Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 
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εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στην ενεργειακή και 

βιομηχανική πολιτική, τα δεδομένα σχετικά με τις ενεργειακές τιμές θα πρέπει να συλλέγονται 

και να κατηγοριοποιούνται ανά ενεργοβόρους τομείς.  Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση 

με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να καθορίζει τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των τομέων 

που είναι ενεργοβόροι εντός της βιομηχανίας της ΕΕ και να προσαρμόζει τον κατάλογο των 

τομέων που πρέπει να συμπεριληφθούν στον εν λόγω κατάλογο.  

 

Τροπολογία   65 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα 

των δεδομένων που παρέχουν τα κράτη 

μέλη, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζονται τα 

κατώτατα όρια που μπορεί να ισχύουν για 

την αγορά φυσικού αερίου. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 

μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν 

ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

(20) Για να επιτραπούν παρεκκλίσεις από 

ορισμένες υποχρεώσεις του παρόντος 

κανονισμού, η εφαρμογή των οποίων στα 

εθνικά στατιστικά συστήματα των 

κρατών μελών απαιτεί σημαντικές 

προσαρμογές και είναι πιθανόν να έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντικές πρόσθετες 

δαπάνες για τους ερωτώμενους, η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει,  

κατά τη διάρκεια της 

προπαρασκευαστικής της εργασίας, 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 

με τις αρχές που καθορίζονται από την 

διοργανική συμφωνία σχετικά με την 

βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας 



 

PE580.662v01-00 20/45 AM\1091748EL.doc 

EL 

της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 

να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 

των κρατών μελών, και οι 

εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.  

Or. el 

 

Τροπολογία   66 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά 

ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να 

μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη 

διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη 

ή τους ερωτώμενους. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   67 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συλλέγουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας 

τις πλέον κατάλληλες πηγές και μεθόδους 



 

AM\1091748EL.doc 21/45 PE580.662v01-00 

 EL 

για την παροχή των απαιτούμενων 

πληροφοριών.  Κατά συνέπεια, η Ένωση 

μπορεί να αναλάβει δράση προς τον 

σκοπό αυτό σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας.   Επειδή ο στόχος του 

παρόντος Κανονισμού, δηλαδή η 

δημιουργία ενός κοινού νομικού πλαισίου 

για τη συστηματική παραγωγή 

ευρωπαϊκών στατιστικών για τις τιμές 

του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, δεν μπορεί να επιτευχθεί 

επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορεί 

μάλλον, λόγω της κλίμακας και των 

αποτελεσμάτων του παρόντος 

Κανονισμού,  να  επιτευχθεί καλύτερα σε 

επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 

εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας όπως καθορίζονται στο 

άρθρο 5 της  Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σύμφωνα με 

την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

διατυπώνεται στο άρθρο αυτό, ο παρών 

Κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.    

Or. en 

 

Τροπολογία   68 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – σημείο 2  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «πελάτης», «τελικός πελάτης», 

«οικιακός πελάτης», «μη οικιακός 

πελάτης», «μεταφορά», «διανομή» και 

«προμήθεια» όσον αφορά την ηλεκτρική 

ενέργεια έχουν την ίδια έννοια που έχουν 

στην οδηγία 2009/72/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5, όταν 

χρησιμοποιούνται αναφορικά με την 

ηλεκτρική ενέργεια· 

(2) «πελάτης», «τελικός πελάτης», 

«οικιακός πελάτης»,  «μεταφορά», 

«διανομή» και «προμήθεια» όσον αφορά 

την ηλεκτρική ενέργεια έχουν την ίδια 

έννοια που έχουν στην οδηγία 2009/72/EΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου5, όταν χρησιμοποιούνται 

αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια· 

_________________ _________________ 
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5Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 

211 της 14.8.2009, σ. 55). 

5Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και για την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 

211 της 14.8.2009, σ. 55). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μη οικιακοί καταναλωτές καλύπτουν μια ιδιαίτερα ευρεία σειρά καταναλωτών.  Τα στατιστικά 

δεδομένα για τους μη οικιακούς καταναλωτές πρέπει να αναλυθούν περισσότερο σε ΜΜΕ, 

ενεργοβόρους  βιομηχανίες και άλλους βιομηχανικούς καταναλωτές.  Ο κατάλογος των 

ενεργοβόρων βιομηχανικών τομέων θα πρέπει να καθοριστεί από την Επιτροπή με  κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη. 

 

Τροπολογία   69 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «πελάτης», «τελικός πελάτης», 

«οικιακός πελάτης», «μη οικιακός 

πελάτης», «μεταφορά», «διανομή» και 

«προμήθεια» όσον αφορά το φυσικό αέριο 

έχουν την ίδια έννοια που έχουν στην 

οδηγία 2009/73/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6, όταν 

χρησιμοποιούνται αναφορικά με το φυσικό 

αέριο· 

(3) «πελάτης», «τελικός πελάτης», 

«οικιακός πελάτης», «μη οικιακός 

πελάτης», «μεταφορά», «διανομή» και 

«προμήθεια» όσον αφορά το φυσικό αέριο 

έχουν την ίδια έννοια που έχουν στην 

οδηγία 2009/73/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6, όταν 

χρησιμοποιούνται αναφορικά με το φυσικό 

αέριο· 

_________________ _________________ 

6Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

φυσικού αερίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 

14.8.2009, σ. 94). 

6Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

φυσικού αερίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 

14.8.2009, σ. 94). 



 

AM\1091748EL.doc 23/45 PE580.662v01-00 

 EL 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μη οικιακοί καταναλωτές καλύπτουν μια ιδιαίτερα ευρεία σειρά καταναλωτών. Τα στατιστικά 

δεδομένα για τους μη οικιακούς καταναλωτές πρέπει να αναλυθούν περισσότερο σε ΜΜΕ, 

ενεργοβόρους  βιομηχανίες και άλλους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ο κατάλογος των 

ενεργοβόρων βιομηχανικών τομέων θα πρέπει να καθοριστεί από την Επιτροπή με  κατ' 

εξουσιοδότηση πράξη. 

 

Τροπολογία   70 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) « ΜΜΕ», μια επιχείρηση που πληροί 

τους όρους που καθορίζονται στη 

σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 

2003 σχετικά με τον ορισμό των μικρο, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Or. en 

 

Τροπολογία   71 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) «ενεργοβόρες βιομηχανίες» νοούνται 

οι τομείς των οποίων η ένταση 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της 

έντασης ενέργειας στο σύνολο της 

βιομηχανίας.   Η μεθοδολογία για τον 

ορισμό των ενεργοβόρων βιομηχανιών 

καθορίζεται με κατ' εξουσιοδότηση 
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πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10. 

Or. en 

 

Τροπολογία   72 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3γ) «άλλοι βιομηχανικοί καταναλωτές», 

αφορά τους καταναλωτές που δεν 

καλύπτονται από τις κατηγορίες οικιακοί 

καταναλωτές, ΜΜΕ και βιομηχανίες 

έντασης ενέργειας.    

Or. en 

 

Τροπολογία   73 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) «Παραγωγοί-καταναλωτές» 

(Prosumers) είναι ενεργοί καταναλωτές 

ενέργειας, όπως νοικοκυριά, 

(συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών 

και των ενοικιαστών), ιδρύματα και 

μικρές επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

στην αγορά ενέργειας με την παραγωγή 

οιασδήποτε μορφής ανανεώσιμης 

ενέργειας, είτε μεμονωμένα είτε 

συλλογικά μέσω συνεταιρισμών, άλλων 

κοινωνικών επιχειρήσεων ή 

συγκεντρώσεων· Οι Παραγωγοί-

καταναλωτές  μπορούν επίσης να 

συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση και 

/ή την υποστήριξη του ενεργειακού 

συστήματος διαχείρισης και την 
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ενσωμάτωση στο δίκτυο των 

κυμαινόμενων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας μέσω της ανταπόκρισης από 

την πλευρά της ζήτησης·  Οι Παραγωγοί-

καταναλωτές συμβάλουν στην επίτευξη 

του πλήρους δυναμικού της παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας μεγιστοποιώντας 

την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, 

αιολικών ή άλλων έργων στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

κατάλληλες αστικές περιοχές 

συμπεριλαμβανομένων οροφών, και σε 

αγροτικές περιοχές οι οποίες δεν 

βρίσκονται σε ανταγωνισμό με την 

παραγωγή τροφίμων ή τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επειδή οι παραγωγοί-καταναλωτές αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες νοηματικές επεκτάσεις 

που πρέπει να μεταφερθούν σε μια σύγχρονη στατιστική εικόνα του ενεργειακού συστήματος, 

καθίσταται αναγκαία ο σχετικός λειτουργικός ορισμός.  

 

Τροπολογία   74 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3– παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) άλλες στατιστικές έρευνες που 

απευθύνονται στους πελάτες στον τομέα 

των νοικοκυριών και στους τελικούς 

πελάτες στον τομέα των μη οικιακών 

πελατών· 

(β) άλλες στατιστικές έρευνες που 

απευθύνονται στους πελάτες στον τομέα 

των νοικοκυριών και στους τελικούς 

πελάτες στις ΜΜΕ, τους ενεργοβόρους 

τομείς και τους άλλους βιομηχανικούς 

τομείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία   75 
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Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3– παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) άλλες στατιστικές έρευνες που 

απευθύνονται στους πελάτες στον τομέα 

των νοικοκυριών και στους τελικούς 

πελάτες στον τομέα των μη οικιακών 

πελατών· 

(β) άλλες στατιστικές έρευνες που 

απευθύνονται σε μεμονωμένους και 

συλλογικούς πελάτες στον τομέα των 

νοικοκυριών και στους τελικούς πελάτες 

στον τομέα των μη οικιακών πελατών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   76 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) ειδικές στατιστικές μελέτες που 

απευθύνονται στους παραγωγούς 

καταναλωτές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ως ειδική κατηγορία που παρουσιάζουν χαρακτηριστικές προκλήσεις και ευκαιρίες όσον αφορά 

τη συλλογή δεδομένων, οι παραγωγοί καταναλωτές αξίζουν να έχουν χωριστή εδάφιο 

προκειμένου να παράσχουν κίνητρο τόσο για την Eurostat όσο και για τις στατιστικές υπηρεσίες 

των κρατών μελών.  

 

Τροπολογία   77 

Flavio Zanonato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 Άρθρο 3α 

 Τα κράτη μέλη προτείνουν, με την 

προϋπόθεση της προηγούμενης 

διαβούλευσης των ενδιαφερομένων 

μερών,  μεθοδολογία για την ανάλυση του 

κόστους και παρέχουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή της.  Τα 

κράτη μέλη υποβάλουν τη μεθοδολογία 

για την κατανομή του κόστους στην 

Επιτροπή (Eurostat) για επικύρωση 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

συγκρισιμότητα των τιμών μεταξύ των 

κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία   78 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το σύστημα 

συγκέντρωσής τους είναι 

αντιπροσωπευτικά. 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

επαληθεύοντας την καταλληλότητα της 

μεθοδολογίας σε ό,τι αφορά τους ελέγχους 

τιμών, ότι τα δεδομένα είναι 

αντιπροσωπευτικά των επιπέδων όσον 

αφορά την τιμή ενέργειας και την 

κατανάλωση. 

Or. el 

 

Τροπολογία   79 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το σύστημα 

συγκέντρωσής τους είναι 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το σύστημα 

συγκέντρωσής τους είναι 
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αντιπροσωπευτικά. αντιπροσωπευτικά και επαρκώς δυναμικά 

για να λαμβάνονται πληροφορίες που 

απορρέουν από την υπό εξέλιξη 

ενεργειακή μετάβαση, και ιδιαίτερα που 

προέρχονται από τα όλο και περισσότερο 

αποκεντρωμένα συστήματα, τα 

αυξανόμενα ποσοστά αυτο-παραγωγής 

και τον αυξανόμενο αριθμό 

καταναλωτών.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κυριότερη καινοτομία στα επόμενα ενεργειακά συστήματα θα είναι ο δυναμισμός, η 

πλαστικότητα και η συνεχής εξέλιξη· ως εκ τούτου, οι μέθοδοι για τη συλλογή στατιστικών 

πληροφοριών θα πρέπει να αντιστοιχούν με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι λόγοι 

παροχής συμβουλής προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, προκύπτουν από διάφορες 

αιτιολογήσεις που παρέχονται ήδη στις προηγούμενες τροπολογίες.  

 

Τροπολογία   80 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το σύστημα 

συγκέντρωσής τους είναι 

αντιπροσωπευτικά. 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 

συλλογή δεδομένων και το υφιστάμενο 

σύστημα συγκέντρωσής τους παρέχει 

συνεκτικά και συγκρίσιμα δεδομένα 

υψηλής ποιότητας που αντιπροσωπεύουν 

τις τιμές του φυσικού αερίου και της 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Or. en 

 

Τροπολογία   81 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα κράτη μέλη δεν υποχρεώνονται να 

διαβιβάζουν δεδομένα για τις τιμές του 

φυσικού αερίου προς οικιακούς πελάτες 

στην Επιτροπή (Eurostat), εάν η 

κατανάλωση φυσικού αερίου στον τομέα 

των νοικοκυριών είναι κάτω από το όριο 

του 1% της εθνικής συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα αυτό. 

Η Επιτροπή (Eurostat) προβαίνει σε 

τακτική επισκόπηση, τουλάχιστον κάθε 3 

έτη, σχετικά με το ποια κράτη μέλη, με 

βάση την κατανάλωση φυσικού αερίου 

στον τομέα των νοικοκυριών της χώρας 

τους, μπορούν να εξαιρούνται από την 

υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων. 

(2) Προκειμένου να αποφευχθούν 

περιττές επιβαρύνσεις από την υποβολή 

εκθέσεων των ονομαστικών στατιστικών, 
τα κράτη μέλη δεν υποχρεώνονται να 

διαβιβάζουν δεδομένα για τις τιμές του 

φυσικού αερίου προς οικιακούς πελάτες 

στην Επιτροπή (Eurostat), εάν η 

κατανάλωση φυσικού αερίου στον τομέα 

των νοικοκυριών είναι κάτω από το όριο 

του 1% της εθνικής συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα αυτό. 

Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει τακτικά, 

τουλάχιστον κάθε τρία έτη, ποια κράτη δεν 

είναι υποχρεωμένα να διαβιβάσουν 

παρόμοια δεδομένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   82 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 10 λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές 

τάσεις, όσον αφορά την προσαρμογή του 

κατώτατου ορίου. 

διαγράφεται 

Or. el 

 

Τροπολογία   83 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 10 λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές 

τάσεις, όσον αφορά την προσαρμογή του 

κατώτατου ορίου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   84 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 10 λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικονομικές και τεχνικές 

τάσεις, όσον αφορά την προσαρμογή του 

κατώτατου ορίου. 

(3) Αυστηρά προκειμένου να αποφευχθεί 

η άσκοπη υποβολή εκθέσεων σχετικά με 

τις ονομαστικές στατιστικές ανατίθεται 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 10, με βάση οικονομικά και τεχνικά 

στοιχεία,  όσον αφορά την προσαρμογή 

του κατώτατου ορίου. Παρόμοιες πράξεις 

μπορεί να προβλέπουν την αύξηση του 

ορίου ή τη μείωση του ορίου, αλλά στην 

τελευταία περίπτωση σε επίπεδο όχι 

κατώτερο του 1%. 

Or. en 

 

Τροπολογία   85 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα κράτη μέλη παρέχουν 

στατιστικές στην Επιτροπή (Eurostat) 

εντός τριών μηνών από το τέλος της 
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περιόδου αναφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία   86 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν όλα τα 

δεδομένα που προβλέπονται στα 

παραρτήματα του παρόντος κανονισμού 

από την έναρξη του ημερολογιακού έτους 

που ακολουθεί την έκδοση του παρόντος 

κανονισμού και παρέχουν στατιστικές 

στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών 

μηνών από το πέρας της περιόδου 

αναφοράς. 

(1) Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν όλα τα 

δεδομένα που προβλέπονται στα 

παραρτήματα του παρόντος κανονισμού 

από την έναρξη του ημερολογιακού έτους 

που ακολουθεί την έκδοση του παρόντος 

κανονισμού και παρέχουν στατιστικές 

στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τεσσάρων 

μηνών από το πέρας της περιόδου 

αναφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία   87 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 

ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων 

και των παρεχόμενων πληροφοριών στις 

εκθέσεις ποιότητας και καταρτίζει και 

διαδίδει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης 

της ποιότητας. 

(4) Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 

ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων 

και των παρεχόμενων πληροφοριών στις 

εκθέσεις ποιότητας και προετοιμάζει, 

εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, σε 

συντονισμό με τα κράτη μέλη, έκθεση 

αξιολόγησης της ποιότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   88 
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Pavel Telička, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 

ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων 

και των παρεχόμενων πληροφοριών στις 

εκθέσεις ποιότητας και καταρτίζει και 

διαδίδει συνοπτική έκθεση αξιολόγησης 

της ποιότητας. 

(4) Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την 

ποιότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων 

και των παρεχόμενων πληροφοριών στις 

εκθέσεις ποιότητας και, μόλις αυτά 

επικυρωθούν,  καταρτίζει και διαδίδει 

συνοπτική έκθεση αξιολόγησης της 

ποιότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία   89 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει 

την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

ανωμαλιών ή ασυνεπειών στα δεδομένα 

που της παρέχονται, μπορεί να ζητεί από 

τις εθνικές αρχές να της διαβιβάσουν 

προσήκουσα ανάλυση των δεδομένων 

καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή 

αξιολόγησης στις οποίες βασίστηκαν τα 

παρεχόμενα δεδομένα, προκειμένου να τα 

αξιολογήσει και, εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, να ζητήσει την τροποποίηση 

και την εκ νέου υποβολή από το οικείο 

κράτος μέλος τυχόν δεδομένων τα οποία 

έκρινε ακατάλληλα. 

(5) Όταν η Επιτροπή (Eurostat) εντοπίζει 

την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

ανωμαλιών ή ασυνεπειών στα δεδομένα 

που της παρέχονται, μπορεί να ζητεί από 

τις εθνικές αρχές να της διαβιβάσουν 

προσήκουσα ανάλυση των δεδομένων 

καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού ή 

αξιολόγησης στις οποίες βασίστηκαν τα 

παρεχόμενα δεδομένα, προκειμένου να τα 

αξιολογήσει και, εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, να ζητήσει τη διόρθωση ή 

την τροποποίηση και κατόπιν την εκ νέου 

υποβολή από το οικείο κράτος μέλος τυχόν 

δεδομένων τα οποία έκρινε ακατάλληλα. 

Or. en 

 

Τροπολογία   90 

Krišjānis Kariņš 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις 

στατιστικές για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας το 

αργότερο πέντε μήνες μετά το πέρας της 

κάθε περιόδου αναφοράς. 

Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τις 

στατιστικές για τις τιμές του φυσικού 

αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας το 

αργότερο τρεις μήνες μετά το πέρας της 

κάθε περιόδου αναφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία   91 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9 διαγράφεται 

Παρεκκλίσεις  

(1) Μπορεί να χορηγούνται παρεκκλίσεις 

μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον 

αφορά την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού 

η εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να συνεπάγεται σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους 

ερωτώμενους. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 2 το αργότερο έως 

την [xx-xx-xxx]. 

 

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 

δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην 

Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

(3) Οι παρεκκλίσεις παραμένουν σε ισχύ  
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για τη βραχύτερη δυνατή περίοδο και σε 

καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα 

τρία έτη. 

(4) Ένα κράτος μέλος που έχει λάβει 

παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 

1 συνεχίζει να εφαρμόζει τις σχετικές 

διατάξεις της οδηγίας 2008/92/EΚ κατά 

την περίοδο παρέκκλισης. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία   92 

Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Μπορεί να χορηγούνται παρεκκλίσεις 

μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον 

αφορά την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού 

η εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να συνεπάγεται σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους 

ερωτώμενους. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 11 παράγραφος 2 το αργότερο έως 

την [xx-xx-xxx]. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   93 

Νεοκλής Συλικιώτης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Μπορεί να χορηγούνται παρεκκλίσεις (1) Μπορεί να χορηγούνται παρεκκλίσεις 
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μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον 

αφορά την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού η 

εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να συνεπάγεται σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους ερωτώμενους. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 

παράγραφος 2 το αργότερο έως την [xx-

xx-xxx]. 

μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όσον 

αφορά την τήρηση συγκεκριμένων 

υποχρεώσεων του παρόντος κανονισμού η 

εφαρμογή των οποίων στο εθνικό 

στατιστικό σύστημα κράτους μέλους 

απαιτεί μείζονες προσαρμογές και είναι 

πιθανόν να συνεπάγεται σημαντικό 

επιπρόσθετο φόρτο για τους ερωτώμενους. 

Οι εν λόγω κατ ' εξουσιοδότηση πράξεις 

εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 όχι 

αργότερα από  [xx-xx-xxx]. 

Or. el 

Τροπολογία   94 

Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει 

δεόντως αιτιολογημένη αίτηση στην 

Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   95 

Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι παρεκκλίσεις παραμένουν σε ισχύ 

για τη βραχύτερη δυνατή περίοδο και σε 

καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα 

τρία έτη. 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία   96 

Pavel Telička 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ένα κράτος μέλος που έχει λάβει 

παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 

1 συνεχίζει να εφαρμόζει τις σχετικές 

διατάξεις της οδηγίας 2008/92/EΚ κατά 

την περίοδο παρέκκλισης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία   97 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Ένα κράτος μέλος το οποίο ζητεί 

οιαδήποτε παράταση της παρέκκλισης 

που έχει χορηγηθεί εντός των 

περιορισμών της παραγράφου 3 πρέπει να 

προβεί προηγουμένως σε υποχρεωτική 

επανεξέταση της κατάστασης η οποία 

αποτέλεσε το αντικείμενο της 

παρέκκλισης,  με βάση επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία,  και να την 

υποβάλει στην Επιτροπή ως μέρος της 

αίτησης παράτασης.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας 10. Η βασική απαίτηση για «επαρκή αποδεικτικά στοιχεία» 

ευθυγραμμίζεται με σημαντικές πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν σε όλες τις 
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νομοθετικές δραστηριότητες της Ένωσης.  

 

Τροπολογία   98 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

(1) Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στη 

διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση 

της νομοθετικής διαδικασίας της 13ης 

Απριλίου 2016. 

Or. en 

 

Τροπολογία   99 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 

πραγματοποιείται επ’ αόριστον από την 

[xx-xx-xxx]. 

(2) Η εξουσία έγκρισης κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από.... 

( έναρξη ισχύος του παρόντος 

Κανονισμού). Η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 

έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 

πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 

ετών.  Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτομάτως για περιόδους ιδίας 

διαρκείας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις σε παρόμοια επέκταση το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη κάθε περιόδου.  
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Or. en 

 

Τροπολογία   100 

Rolandas Paksas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 

πραγματοποιείται επ’ αόριστον από την 

[xx-xx-xxx]. 

(2) Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 

πραγματοποιείται για περίοδο πέντε ετών 

από [xx-xx-xxx]. 

Or. lt 

Τροπολογία   101 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 1 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιμές που πρέπει να κοινοποιούνται 

είναι οι τιμές που χρεώνονται στους 

οικιακούς και στους τελικούς μη 

οικιακούς πελάτες που αγοράζουν φυσικό 

αέριο διανεμόμενο μέσω δικτύου 

σωληνώσεων για ιδία χρήση. 

Οι τιμές που πρέπει να κοινοποιούνται 

είναι οι τιμές που χρεώνονται στους 

οικιακούς  πελάτες, στις ΜΜΕ, στις 

ενεργοβόρες βιομηχανίες και άλλους 

βιομηχανικούς πελάτες που αγοράζουν 

φυσικό αέριο διανεμόμενο μέσω δικτύου 

σωληνώσεων για ιδία χρήση. 

Or. en 

 

Τροπολογία   102 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 2 –παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το φυσικό αέριο περιλαμβάνει το φυσικό 

αέριο και άλλα αέρια καύσιμα που 

αναμειγνύονται με φυσικό αέριο στο 

δίκτυο μεταφοράς και διανομής, όπως το 

βιοαέριο.  Άλλα αέρια καύσιμα που 

διανέμονται μέσω ειδικών δικτύων χωρίς 

να αναμειγνύονται με φυσικό αέριο (π.χ. 

αέριο βιομηχανικών μονάδων αερίου, 

αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, 

αέριο υψικαμίνων και βιοαέριο) πρέπει να 

εξαιρούνται. 

Το φυσικό αέριο περιλαμβάνει το φυσικό 

αέριο και άλλα αέρια καύσιμα που 

αναμειγνύονται με φυσικό αέριο στο 

δίκτυο μεταφοράς και διανομής, όπως το 

βιοαέριο. Άλλα αέρια καύσιμα που 

διανέμονται μέσω ειδικών δικτύων χωρίς 

να αναμειγνύονται με φυσικό αέριο (π.χ. 

αέριο βιομηχανικών μονάδων αερίου, 

αέριο εγκαταστάσεων οπτανθρακοποίησης, 

αέριο υψικαμίνων και βιοαέριο) που δεν 

χρησιμοποιούνται για αυτοκατανάλωση 

πρέπει επίσης να πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται. 

Or. en 

 

Τροπολογία   103 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 3 –παράγραφος 1 – 2η παύλα  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

-  για μη ενεργειακές χρήσεις (π.χ. για 

χρήση στη χημική βιομηχανία). 
διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η χημική βιομηχανία είναι ενεργοβόρος βιομηχανία και τα δεδομένα για τον χημικό τομέα θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και είναι πολύτιμα για την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.  

 

Τροπολογία   104 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 4 –παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιμές που πρέπει να κοινοποιούνται 

είναι οι εθνικές μέσες τιμές που 

χρεώνονται στους οικιακούς και στους 

τελικούς μη οικιακούς πελάτες. 

Οι τιμές που πρέπει να κοινοποιούνται 

είναι οι εθνικές μέσες τιμές που 

χρεώνονται στους τελικούς πελάτες 

(νοικοκυριά, ΜΜΕ, τομείς ενεργοβόρων 

βιομηχανιών και άλλοι βιομηχανικοί 
πελάτες). 

Or. en 

 

Τροπολογία   105 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – σημείο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Για τους τελικούς μη οικιακούς 

πελάτες, πρέπει να εφαρμόζονται τα 

ακόλουθα επίπεδα: 

(β)  Για τις ΜΜΕ, τις ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και τους άλλους 

βιομηχανικούς καταναλωτές, πρέπει να 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα επίπεδα: 

Or. en 

 

Τροπολογία   106 

Flavio Zanonato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – σημείο 6 – στοιχείο α – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 6  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Παγκόσμιο μέσο σχετικό μερίδιο του 

κόστους διανομής (εκφρασμένο ως 

ποσοστό του συνολικού κόστους του 

δικτύου και βάσει των επιπέδων 

κατανάλωσης που ορίζονται στο σημείο 

5).  

1. Παγκόσμιο μέσο σχετικό μερίδιο του 

κόστους διανομής (εκφρασμένο ως 

ποσοστό του συνολικού κόστους του 

δικτύου με βάση τη μεθοδολογία για την 

κατανομή του κόστους όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3α). 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι τρέχουσες στατιστικές βασίζονται στη διαβούλευση των τιμολογίων από τις βάσεις 

δεδομένων των προμηθευτών, που δεν περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση των τιμών δικτύου 

στο κόστος μεταφοράς και διανομής.  Ο υπολογισμός των εν λόγω δεδομένων μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος και δαπανηρός για τους προμηθευτές. Η μεθοδολογία θα μπορούσε να 

βασίζεται σε απλουστευμένες λύσεις.  

 

Τροπολογία   107 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – σημείο 6 – στοιχείο β – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον τα δεδομένα πρέπει να 

παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά 

με κάθε εξαίρεση και παρέκκλιση για τις 

πληρωμές των τελών, φόρων και 

εισφορών που έχουν χορηγηθεί σε  

οιαδήποτε κατηγορία πελατών.  

Or. en 

 

Τροπολογία   108 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VI – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παρόν παράρτημα ορίζει τη 

μεθοδολογία για τη συλλογή και την 

κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων 

σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου 

για τα νοικοκυριά και τους τελικούς μη 

οικιακούς πελάτες. 

Το παρόν παράρτημα ορίζει τη 

μεθοδολογία για τη συλλογή και την 

κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων 

σχετικά με τις τιμές του φυσικού αερίου 

για τα νοικοκυριά και τους τελικούς μη 

οικιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων 

των παραγωγών καταναλωτών 

(prosumers) .  

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Βλ. αιτιολόγηση για τις προηγούμενες τροπολογίες και ιδιαίτερα την τροπολογία 8. 

 

Τροπολογία   109 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 2 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνουν 

όλους τους οικιακούς και τους τελικούς μη 

οικιακούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
και καταναλώνεται από αυτοπαραγωγούς 

πρέπει να εξαιρείται από την υποχρέωση 

κοινοποίησης στοιχείων. 

Τα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνουν 

όλους τους οικιακούς και τους τελικούς μη 

οικιακούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών 

καταναλωτών και των αυτοπαραγωγών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνέπειας με τις προηγούμενες τροπολογίες.  

 

Τροπολογία   110 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – σημείο 3 –παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τιμές που πρέπει να κοινοποιούνται 

είναι οι εθνικές μέσες τιμές που 

χρεώνονται στους οικιακούς και στους 

τελικούς μη οικιακούς πελάτες. 

Οι τιμές που πρέπει να κοινοποιούνται 

είναι οι εθνικές μέσες τιμές που 

χρεώνονται στους οικιακούς και στους 

τελικούς μη οικιακούς πελάτες, 

συμπεριλαμβανομένων των πελατών και 

των αυτοπαραγωγών. 

Or. en 
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Τροπολογία   111 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) Για τους τελικούς μη οικιακούς 

πελάτες, πρέπει να εφαρμόζονται τα 

ακόλουθα επίπεδα: 

(β) Για τους τελικούς μη οικιακούς 

πελάτες,συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ, 

ενεργοβόρων βιομηχανιών και άλλων 

βιομηχανικών καταναλωτών, πρέπει να 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα επίπεδα: 

Or. en 

 

Τροπολογία   112 

Flavio Zanonato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5 – στοιχείο α – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Παγκόσμιο μέσο σχετικό μερίδιο του 

κόστους διανομής (εκφρασμένο ως 

ποσοστό του συνολικού κόστους του 

δικτύου και βάσει των επιπέδων 

κατανάλωσης που ορίζονται στο σημείο 

4) 

2. Παγκόσμιο μέσο σχετικό μερίδιο του 

κόστους διανομής (εκφρασμένο ως 

ποσοστό του συνολικού κόστους του 

δικτύου με βάση τη μεθοδολογία για την 

κατανομή του κόστους όπως ορίζεται στο 

άρθρο 3α). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι τρέχουσες στατιστικές βασίζονται στη διαβούλευση των τιμολογίων από τις βάσεις 

δεδομένων των προμηθευτών, που δεν περιλαμβάνουν λεπτομερή ανάλυση των τιμών δικτύου 

στο κόστος μεταφοράς και διανομής. Ο υπολογισμός των εν λόγω δεδομένων μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα δύσκολος και δαπανηρός για τους προμηθευτές. Η μεθοδολογία θα μπορούσε να 

βασίζεται σε απλουστευμένες λύσεις. 

 

Τροπολογία   113 

Benedek Jávor 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5 – στοιχείο α – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που 

σχετίζονται με πληρωμές δυναμικότητας, 

την ενεργειακή ασφάλεια και την επάρκεια 

της παραγωγής·  φόροι επί της 

αναδιάρθρωσης της 

ανθρακοβιομηχανίας·  φόροι επί της 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Λανθάνον κόστος και εισφορές για τη 

χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών 

ενέργειας ή των φορέων εκμετάλλευσης 

της αγοράς. 

3. Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που 

σχετίζονται με πληρωμές δυναμικότητας, 

την ενεργειακή ασφάλεια και την επάρκεια 

της παραγωγής· 

 3α. Φόροι επί της αναδιάρθρωσης της 

ανθρακοβιομηχανίας και λανθάνοντα 

έξοδα· 

 3β. Φόροι επί της διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας,  εισφορές για τη 

χρηματοδότηση ρυθμιστικών αρχών 

ενέργειας ή των φορέων εκμετάλλευσης 

της αγοράς. 

Or. en 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5 – στοιχείο α – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που 

σχετίζονται με τον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας, μεταξύ άλλων, για τον 

παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, 

τις επιθεωρήσεις και τα τέλη για πυρηνικές 

εγκαταστάσεις.  

5. Φόροι, τέλη, εισφορές ή χρεώσεις που 

σχετίζονται με τον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας, μεταξύ άλλων προβλέψεων για 

τον παροπλισμό πυρηνικών 

εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των 

αποβλήτων, τις επιθεωρήσεις και τα τέλη 

για πυρηνικές εγκαταστάσεις. 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα IΙ – σημείο 5 – στοιχείο β – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον τα δεδομένα πρέπει να 

παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά 

με κάθε εξαίρεση και παρέκκλιση για τις 

πληρωμές των τελών, φόρων και 

εισφορών που έχουν χορηγηθεί σε  

οιαδήποτε κατηγορία πελατών. 

Or. en 

 


