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Τροπολογία 762
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους. 
Οι ΔΣΔ και οι ΔΣΤ δικαιούνται να 
εγκρίνουν υπηρεσίες ευελιξίας που 
διασφαλίζουν τη σταθερότητα των
δικτύων μέσω επιχειρησιακών πόρων 
δικτύου, δηλ. οι δαπάνες για την παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών ευελιξίας ή την 
κατασκευή και λειτουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης για την 
παροχή της απαιτούμενης ευελιξίας 
πρέπει να θεωρούνται ως υποδομή 
δικτύου και πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως επενδύσεις για επέκταση δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 763
Hans-Olaf Henkel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους. 
Οι ΔΣΔ και ΔΣΤ δύνανται να εγκρίνουν 
υπηρεσίες ευελιξίας που διασφαλίζουν τη 
σταθερότητα των δικτύων μέσω 
επιχειρησιακών πόρων δικτύου. Οι 
δαπάνες για την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών ευελιξίας ή την κατασκευή και 
λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
για την παροχή της απαιτούμενης 
ευελιξίας πρέπει να θεωρούνται ως 
υποδομή δικτύου και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις για 
επέκταση δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 764
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για 
τη λειτουργία και την ανάπτυξη των 
δικτύων τους και να ενσωματώνουν 
καινοτόμες λύσεις στα συστήματα 
διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις 

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για καινοτόμες λύσεις στο 
δίκτυο διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ρυθμιστικές αρχές θα αναγνωρίζουν όλες 
τις εύλογες δαπάνες των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής για καινοτόμες 
λύσεις. Μεταξύ άλλων, αυτές 
περιλαμβάνουν την έρευνα και την 
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σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, στα δίκτυά τους.

ανάπτυξη, την υλοποίηση πιλοτικών 
έργων και την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, καθώς και συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών που ανατίθενται 
στους διαχειριστές δικτύου για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους. Αυτές οι δαπάνες λαμβάνονται 
υπόψη από τους διαχειριστές των 
δικτύων διανομής στα τιμολόγια 
διανομής. Τα ρυθμιστικά συστήματα 
παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές των 
δικτύων διανομής για να βελτιώνουν την 
απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Τροπολογία 765
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για 
τη λειτουργία και την ανάπτυξη των 
δικτύων τους και να ενσωματώνουν 
καινοτόμες λύσεις στα συστήματα 
διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι 

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για την πιο αποτελεσματική
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και για να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής, κυρίως 
μέσω παροχής υπηρεσιών, 
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ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις 
σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, στα δίκτυά τους.

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 
φόρτου μέσω απόκρισης από την πλευρά 
της ζήτησης αντί για την ανάπτυξη των 
δικτύων και τη συγκέντρωση 
αποθηκευτικού χώρου για βοηθητικές 
υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις 
σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, να προωθούν και να παρέχουν 
κίνητρα για τη μείωση της ζήτησης και 
για την ευελιξία στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές δύνανται να
παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να παρέχουν 
υπηρεσίες για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των δικτύων τους και να 
ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις στα 
συστήματα διανομής, όταν κρίνεται ότι τα 
εν λόγω κίνητρα αποφέρουν σχετικά 
οφέλη για τους καταναλωτές και πάντα 
λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμες και περιλαμβάνουν τις εύλογες 
και συμφέρουσες δαπάνες στα 
επιτρεπόμενα έσοδα που καλύπτονται 
από τα τιμολόγια διανομής και 
καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
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βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για 
τη λειτουργία και την ανάπτυξη των 
δικτύων τους και να ενσωματώνουν 
καινοτόμες λύσεις στα συστήματα 
διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι 
ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως 
επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις 
σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των δικτύων τους και να 
ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις στα 
συστήματα διανομής, μεταξύ άλλων μέσω 
της παροχής υπηρεσιών. Για τον σκοπό 
αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν 
ως επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις 
σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης και της ψηφιοποίησης των 
δικτύων διανομής, για παράδειγμα με τη 
χρήση των έξυπνων δικτύων και των 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης, στα 
δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν μόνο τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα δίκτυα και 
να χρησιμοποιηθούν τα έξυπνα δίκτυα με 
διαφάνεια, ώστε να παρέχονται κίνητρα 
στους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
για να βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης και της αποθήκευσης 
ενέργειας, στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης και της ευελιξίας, 
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στα δίκτυά τους και να προωθούν την 
ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπάρχουσα γλώσσα απλώς αντανακλά την ανάγκη να βελτιωθούν οι αποδόσεις στα δίκτυα 
διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να 
προωθούν την ευελιξία στο δίκτυο και την ενσωμάτωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
σύμφωνα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της 
αναδιατυπωμένης οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864.

Τροπολογία 770
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης και της ευελιξίας, 
στα δίκτυά τους και να προωθούν την 
ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπάρχουσα γλώσσα απλώς αντανακλά την ανάγκη να βελτιωθούν οι αποδόσεις στα δίκτυα 
διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να 
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προωθούν την ευελιξία στο δίκτυο και την ενσωμάτωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
σύμφωνα με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της 
αναδιατυπωμένης οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864.

Τροπολογία 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, της ψηφιοποίησης
και της ευελιξίας, στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 772
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
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σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές 
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
αποθήκευσης ενέργειας, στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν 
κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων 
διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές
αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και 
περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες 
στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν 
στόχους επιδόσεων προκειμένου να 
παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν 
την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8. Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα 
στους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
για να παρέχουν υπηρεσίες για τη 
λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων 
τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες 
λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν 
ως επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις 
σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής 
και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων 
προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους 
διαχειριστές συστημάτων διανομής για να 
βελτιώνουν την απόδοση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης, στα δίκτυά τους.

Or. en

Τροπολογία 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη 
σταδιακή σύγκλιση των μεθοδολογιών 
τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής. Η 
εν λόγω σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

διαγράφεται

α) την αναλογία των τιμολογίων που 
εφαρμόζονται στους παραγωγούς και 
τους καταναλωτές·

β) τις δαπάνες που πρέπει να ανακτώνται 
με τα τιμολόγια·

γ) τα χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια 
δικτύων·

δ) τα σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης·

ε) τη σχέση μεταξύ τιμολογίων 
μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
αφορούν τη μη διακριτική μεταχείριση·

στ) τις μεθόδους για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας κατά τον καθορισμό και τη 
διάρθρωση των τιμολογίων·

ζ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου στις 
οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών 
απαλλαγών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεθοδολογίες τιμολόγησης και τα τιμολόγια βασίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς 
παράγοντες. Μια εναρμόνιση των τιμολογίων αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. 
Επομένως, ο ACER δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εν προκειμένω σύσταση.

Τροπολογία 775
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη 
σταδιακή σύγκλιση των μεθοδολογιών 
τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής. Η 
εν λόγω σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

διαγράφεται

α) την αναλογία των τιμολογίων που 
εφαρμόζονται στους παραγωγούς και 
τους καταναλωτές·

β) τις δαπάνες που πρέπει να ανακτώνται 
με τα τιμολόγια·

γ) τα χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια 
δικτύων·

δ) τα σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης·

ε) τη σχέση μεταξύ τιμολογίων 
μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
αφορούν τη μη διακριτική μεταχείριση·

στ) τις μεθόδους για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας κατά τον καθορισμό και τη 
διάρθρωση των τιμολογίων·

ζ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου στις 
οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών 
απαλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια διανομής πρέπει να αντανακλούν τις διαρθρωτικές και περιφερειακές συνθήκες 
ανάλογα με την κατανάλωση, επομένως, η προστιθέμενη αξία είναι αμφισβητήσιμη. Μια 
εναρμονισμένη διάρθρωση και ένας διετής κύκλος ανανέωσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σημαντικές στρεβλώσεις στο σύστημα τιμολόγησης, για παράδειγμα όσον αφορά την 
προβλεψιμότητα των ρυθμιστικών αποφάσεων.

Τροπολογία 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη 
σταδιακή σύγκλιση των μεθοδολογιών 
τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής. Η 
εν λόγω σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] οι
ΕΡΑ που συνεργάζονται στο πλαίσιο του 
Οργανισμού ορίζουν πρότυπο 
δημοσίευσης για να προωθήσουν τη 
διαφάνεια στον καθορισμό και τη δομή 
των τιμολογίων μεταφοράς. Το πρότυπο 
καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις δημοσίευσης όσον 
αφορά τις χρεώσεις των τιμολογίων:
α) την αναλογία των τιμολογίων που 
εφαρμόζονται στους παραγωγούς και 
τους καταναλωτές·
β) τις δαπάνες ή/και τα επιτρεπόμενα ή 
επιδιωκόμενα έσοδα του διαχειριστή του 
συστήματος μεταφοράς που 
εισπράττονται από τα τιμολόγια·
γ) τα χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια 
δικτύων·
δ) τα σήματα γεωγραφικής 
διαφοροποίησης·
ε) τη σχέση μεταξύ των τιμολογίων 
μεταφοράς και διανομής
στ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου στις 
οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών 
απαλλαγών.
Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία — έξι μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος], και στη 
συνέχεια κάθε δύο χρόνια, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή ή οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, όπως 
αποφασίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή, δημοσιεύουν πληροφορίες 
σύμφωνα με το πρότυπο ελάχιστων 
απαιτήσεων δημοσίευσης, σχετικά με τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
αντίστοιχων τιμολογίων δικτύου.

Or. en
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Τροπολογία 777
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη 
σταδιακή σύγκλιση των μεθοδολογιών 
τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής. Η 
εν λόγω σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός ορίζει πρότυπο δημοσίευσης 
για να προωθήσει τη διαφάνεια στον 
καθορισμό και τη δομή των τιμολογίων
μεταφοράς. Το πρότυπο καλύπτει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες ελάχιστες 
απαιτήσεις δημοσίευσης όσον αφορά τις 
χρεώσεις των τιμολογίων:

Or. en

Τροπολογία 778
Morten Helveg Petersen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη σταδιακή 
σύγκλιση των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς και διανομής. Η εν λόγω 
σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9. Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία — τρεις μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] ο Οργανισμός 
υποβάλλει σύσταση προς τις ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με τη σταδιακή εναρμόνιση 
των μεθοδολογιών τιμολόγησης μεταφοράς 
και διανομής. Η εν λόγω σύσταση 
καλύπτει τουλάχιστον:

Or. en

Τροπολογία 779
Pervenche Berès, Edouard Martin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη σταδιακή 
σύγκλιση των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς και διανομής. Η εν λόγω 
σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη σταδιακή 
συνοχή των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς και διανομής. Η εν λόγω 
σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρίμηνη περίοδος που προτείνεται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπερβολικά σύντομη 
για τη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια όσον αφορά τη 
διανομή και τα τιμολόγια. Η σύγκλιση που προτείνει η Επιτροπή είναι πρώιμη. Ωστόσο, μια 
πραγματική συνοχή θα αποτελούσε μεγάλο βήμα προόδου.

Τροπολογία 780
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη σταδιακή 
σύγκλιση των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς και διανομής. Η εν λόγω 
σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9. Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία — τρεις μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] ο Οργανισμός 
υποβάλλει σύσταση προς τις ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με τη σταδιακή σύγκλιση 
των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς. Η εν λόγω σύσταση καλύπτει 
τουλάχιστον:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω περιφερειακών αποκλίσεων, οι μεθοδολογίες των τιμολογίων διανομής δεν θα πρέπει να 
εναρμονιστούν αυτήν τη στιγμή.

Τροπολογία 781
Miapetra Kumpula-Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 
προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία —
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο 
Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη σταδιακή 
σύγκλιση των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς και διανομής Η εν λόγω 
σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9. Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
συγκεκριμένη ημερομηνία — τρεις μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος] ο Οργανισμός 
υποβάλλει σύσταση προς τις ρυθμιστικές 
αρχές σχετικά με τη σταδιακή σύγκλιση 
των μεθοδολογιών τιμολόγησης 
μεταφοράς. Η εν λόγω σύσταση καλύπτει 
τουλάχιστον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης των ενεργειακών συστημάτων, δεν υπάρχει ανάγκη για 
σταδιακή σύγκλιση της δομής των τιμολογίων διανομής, καθώς αυτή δεν δικαιολογείται 
δεδομένου του χαμηλού διασυνοριακού αντίκτυπού τους και της ισχυρής διασύνδεσής τους με 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 782
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τη σχέση μεταξύ τιμολογίων 
μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
αφορούν τη μη διακριτική μεταχείριση·

ε) τη σχέση μεταξύ τιμολογίων 
μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών που 
αφορούν τη μη διακριτική μεταχείριση, 
όπως έχει συμφωνηθεί με τον φορέα ΔΣΔ 
της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 783
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου 
στις οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών 
απαλλαγών.

ζ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου 
στις οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, και 
τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα 
τιμολόγια που εφαρμόζονται αντανακλούν 
τη δίκαιη κατανομή των δαπανών και 
αποφεύγουν την αναίτια κρατική 
ενίσχυση.

Or. en

Τροπολογία 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου 
στις οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών 
απαλλαγών.

ζ) τις ομάδες χρηστών του δικτύου 
στις οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις 
μορφές κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών 
απαλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 785
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μεθόδους για τον υπολογισμό των 
οφελών της αυτοκατανάλωσης, της 
αποκεντρωμένης παραγωγής, 
αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης, 
καθώς και τη συμπληρωματικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξέλιξη των μεθοδολογιών των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής καθιερώνει αρχές για 
την αξιολόγηση των πραγματικών οικονομικών, τεχνικών και κοινωνικών επιπτώσεων των 
ενεργών καταναλωτών. Ο υπολογισμός των δαπανών συμπληρώνεται, συνεπώς, από τον 
υπολογισμό των οφελών που αποφέρει η ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης, της αυτοπαραγωγής, 
της αποθήκευσης και της απόκρισης ζήτησης. Αυτά τα οφέλη λαμβάνουν κυρίως υπόψη τις 
μειωμένες εκπομπές CO2, τα μειωμένα τιμολόγια εγγυημένων τιμών, και τις μειωμένες ανάγκες 
αναβάθμισης δικτύου.

Τροπολογία 786
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) μεθόδους για τον υπολογισμό των 
οφελών της αυτοκατανάλωσης, της 
αποκεντρωμένης παραγωγής, 
αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης, 
καθώς και τη συμπληρωματικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νέοι παράγοντες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
σύμφωνα με ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 1.

Τροπολογία 787
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ανάλυση κόστους-οφέλους για 
κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους.

Or. en

Τροπολογία 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) ανάλυση κόστους-οφέλους για 
κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Τροπολογία 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 9 στοιχείο β), όταν 
παρέχονται συστάσεις για τις δαπάνες 
που θα ανακτώνται από τα τιμολόγια, εάν 
προκύπτουν ζημίες και συμφόρηση πάνω 



AM\1133367EL.docx 21/205 PE609.625v01-00

EL

από τον μέσο όρο της ΕΕ, δεν θα 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

Or. en

Τροπολογία 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. Οι ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν 
ένα σύνολο δεικτών για τη μέτρηση της 
απόδοσης των διαχειριστών των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οι 
οποίοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:

- τον όγκο περικοπτόμενης ενέργειας σε 
MWh, αναλυτικά ανά τύπο πηγής 
παραγωγής·

- το ποσοστό του μήκους των γραμμών 
που λειτουργούν με δυναμικές 
ονομαστικές τιμές γραμμής·

- το ποσοστό των υποσταθμών που 
παρακολουθούνται και ελέγχονται εξ 
αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο·

- το ποσοστό του μήκους των γραμμών 
που λειτουργούν με δυναμικές 
ονομαστικές τιμές γραμμής·

- τις απώλειες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης 
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής τάσης·

- τη συχνότητα και τη διάρκεια των 
διακοπών παροχής ρεύματος στο δίκτυο.

Έως [δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού], και στη 
συνέχεια κάθε δύο χρόνια, οι ρυθμιστικές 
αρχές θα δημοσιεύουν μια έκθεση για την 
απόδοση των διαχειριστών των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής, 
καθώς και συστάσεις για βελτίωση, κατά 
περίπτωση.
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Or. en

Τροπολογία 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 55 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), οι 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού κατά 
την έγκριση ή τον καθορισμό τιμολογίων 
μεταφοράς ή των μεθοδολογιών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 
στοιχείο α) της [αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με 
το έγγραφο COM(2016) 864/2].

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεθοδολογίες τιμολόγησης και τα τιμολόγια βασίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς 
παράγοντες. Μια εναρμόνιση των τιμολογίων αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. 
Επομένως, ο ACER δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εν προκειμένω σύσταση. Δεν 
χρειάζεται κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 792
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 55 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), οι 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού κατά 

διαγράφεται
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την έγκριση ή τον καθορισμό τιμολογίων 
μεταφοράς ή των μεθοδολογιών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 
στοιχείο α) της [αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με 
το έγγραφο COM(2016) 864/2].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τιμολόγια διανομής πρέπει να αντανακλούν τις διαρθρωτικές και περιφερειακές συνθήκες 
ανάλογα με την κατανάλωση, επομένως, η προστιθέμενη αξία είναι αμφισβητήσιμη. Μια 
εναρμονισμένη διάρθρωση και ένας διετής κύκλος ανανέωσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σημαντικές στρεβλώσεις στο σύστημα τιμολόγησης, για παράδειγμα όσον αφορά την 
προβλεψιμότητα των ρυθμιστικών αποφάσεων.

Τροπολογία 793
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 55 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), οι 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού κατά 
την έγκριση ή τον καθορισμό τιμολογίων 
μεταφοράς ή των μεθοδολογιών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 
στοιχείο α) της [αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με 
το έγγραφο COM(2016) 864/2].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 55 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), οι 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού κατά 
την έγκριση ή τον καθορισμό τιμολογίων 
μεταφοράς ή των μεθοδολογιών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 
στοιχείο α) της [αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με 
το έγγραφο COM(2016) 864/2].

10. Οι πληροφορίες που 
δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 9 θα διατίθενται δωρεάν στο 
κοινό, χωρίς περιορισμούς χρήσης. 
Δημοσιεύονται: α) με τρόπο φιλικό προς 
τον χρήστη· β) με σαφή και εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο που δεν εισάγει 
διακρίσεις· γ) σε μορφότυπο με 
δυνατότητα μεταφόρτωσης· δ) σε μία ή 
περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες 
του κράτους μέλους και, στο μέτρο του 
δυνατού, στα γερμανικά, εάν τα 
γερμανικά δεν είναι μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 795
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 55 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), οι 
ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τη σύσταση του Οργανισμού κατά 
την έγκριση ή τον καθορισμό τιμολογίων 
μεταφοράς ή των μεθοδολογιών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 
στοιχείο α) της [αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με 
το έγγραφο COM(2016) 864/2].

10. Έως έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος, και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, 
η εθνική ρυθμιστική αρχή ή οι αρμόδιοι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, 
όπως αποφασίζεται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή, δημοσιεύουν 
πληροφορίες σύμφωνα με το πρότυπο 
ελάχιστων απαιτήσεων δημοσίευσης, 
σχετικά με τη μεθοδολογία και όλες τις 
πληροφορίες των δαπανών για τον 
υπολογισμό των αντίστοιχων τιμολογίων 
δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 796
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 55 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), οι ρυθμιστικές 
αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη 
σύσταση του Οργανισμού κατά την 
έγκριση ή τον καθορισμό τιμολογίων 
μεταφοράς ή των μεθοδολογιών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 
στοιχείο α) της [αναδιατύπωση της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με το 
έγγραφο COM(2016) 864/2].

10. Με την επιφύλαξη περαιτέρω 
εναρμόνισης με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, οι ρυθμιστικές αρχές 
εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές
του Οργανισμού κατά την έγκριση ή τον 
καθορισμό τιμολογίων μεταφοράς ή των 
μεθοδολογιών τους σύμφωνα με το 
άρθρο 59 παράγραφος 6 στοιχείο α) της 
[αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 
όπως προτείνεται με το έγγραφο 
COM(2016) 864/2].

Or. en

Τροπολογία 797
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή της σύστασής του και 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή έως τις 
31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο Οργανισμός 
επικαιροποιεί τη σύσταση τουλάχιστον 
μία φορά ανά διετία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 798
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή της σύστασής του και 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή έως τις 
31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο Οργανισμός 
επικαιροποιεί τη σύσταση τουλάχιστον 
μία φορά ανά διετία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή της σύστασής του και 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή έως τις 
31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο Οργανισμός 
επικαιροποιεί τη σύσταση τουλάχιστον 
μία φορά ανά διετία.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεθοδολογίες τιμολόγησης και τα τιμολόγια βασίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς 
παράγοντες. Μια εναρμόνιση των τιμολογίων αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. 
Επομένως, ο ACER δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει εν προκειμένω σύσταση.

Τροπολογία 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εφαρμογή της σύστασής του και 
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή έως τις 

11. Ο Οργανισμός δημοσιεύει τακτικά 
μια συνοπτική έκθεση για τις 
πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις 
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31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο Οργανισμός 
επικαιροποιεί τη σύσταση τουλάχιστον 
μία φορά ανά διετία.

εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή τους 
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 9. 
Μετά τη δεύτερη έκδοση της συνοπτικής 
έκθεσης, ο Οργανισμός μπορεί να 
εκδώσει γνωμοδότηση προς τις 
ρυθμιστικές αρχές για τη διαφάνεια των 
τιμολογίων μεταφοράς.

Or. en

Τροπολογία 801
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με 
νέες γραμμές διασύνδεσης.

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω βελτιστοποίησης της χρήσης των 
υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης,
επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες 
γραμμές διασύνδεσης. Εάν τα έσοδα δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τους σκοπούς των 
στοιχείων α) ή/και β) του πρώτου 
εδαφίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τις 
ρυθμιστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους, ως έσοδα τα οποία πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση της 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων δικτύου ή/και τον καθορισμό 
τιμολογίων δικτύου.

Or. en

(Το τελευταίο μέρος της διατύπωσης προέρχεται από τον αρχικό κανονισμό.)

Αιτιολόγηση

Εκτός από την κατασκευή νέων γραμμών διασύνδεσης, από τα εισοδήματα συμφόρησης θα 
χρηματοδοτείται και η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων γραμμών διασύνδεσης, καθώς αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αποκατάσταση της συμφόρησης. Η παρούσα τροπολογία επιβάλλεται, 
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επίσης, στο πλαίσιο της αρχής που καθιερώνεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
(«ούτε αποτελεί αντικίνητρο για τη μείωση της συμφόρησης»), και συνδέεται αναπόσπαστα με 
το άρθρο 59, παράγραφος 3 («εφαρμόζεται και για τις σημαντικές αυξήσεις δυναμικού σε 
υφιστάμενες γραμμές διασύνδεσης»).

Τροπολογία 802
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με 
νέες γραμμές διασύνδεσης.

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω συντονισμένων διορθωτικών 
δράσεων ή/και επενδύσεων στο δίκτυο, 
ιδίως έως την τιμή-στόχο για τη 
δυναμικότητα μεταφοράς σε κάθε 
διασυνοριακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus “paying back” grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Τροπολογία 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω συντονισμένων διορθωτικών 
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μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με 
νέες γραμμές διασύνδεσης.

δράσεων ή/και επενδύσεων στο δίκτυο 
έως την τιμή-στόχο για τη δυναμικότητα 
μεταφοράς σε κάθε διασυνοριακό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 804
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με 
νέες γραμμές διασύνδεσης.

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω συντονισμένων διορθωτικών 
δράσεων ή/και επενδύσεων στο δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να διατηρούνται ή να 
αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με 
νέες γραμμές διασύνδεσης.

β) για να αυξάνονται οι δυνατότητες 
διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, 
ιδίως με νέες γραμμές διασύνδεσης.

Or. en

Τροπολογία 806
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για να ενσωματώνεται η ανάπτυξη 
των υπεράκτιων δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και για να συνδέεται η 
υπεράκτια παραγωγή με το εγχώριο 
δίκτυο μεταφοράς·

Or. en

Τροπολογία 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για να μειώνονται τα τιμολόγια

Or. en

Τροπολογία 808
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) για να αναπτύσσονται μονάδες 
αποθήκευσης με υδραυλικές αντλίες.

Or. en

Τροπολογία 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για 
τους σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του 
πρώτου εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή 
γραμμή εσωτερικού λογαριασμού για 
μελλοντική χρήση για τους σκοπούς 
αυτούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 810
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, ως εναπομένουσα επιλογή, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την 
επιφύλαξη έγκρισης από τις ρυθμιστικές 
αρχές των οικείων κρατών μελών, μέχρις 
ανωτάτου ποσού που καθορίζεται από τις 
εν λόγω αρχές, ως έσοδα τα οποία πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές 
αρχές όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων για το 
δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολογίων 
δικτύου. Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν 
να εγκρίνουν αυτήν την επιλογή μόνο σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
δεσμεύεται με απόφασή του να αναλάβει 
όλα τα έργα γραμμών διασύνδεσης που 
έχουν θετικό καθαρό κέρδος και ο 
ισολογισμός του επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων.
Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε 
χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού 
μέχρις ότου μπορέσει να χρησιμοποιηθεί
για τους σκοπούς των στοιχείων α) ή/και 
β) του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός 
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ενημερώνεται για την έγκριση της 
ρυθμιστικής αρχής που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και η ιδέα ότι τα έσοδα συμφόρησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την ενίσχυση 
και την εγγύηση της σταθερότητας της διασυνοριακής δυναμικότητας που προβλέπεται στον 
κανονισμό 714/2009 έχει συμφωνηθεί και υποστηρίζεται από τον Οργανισμό, δεν αιτιολογείται 
η απαγόρευση της χρήσης των εσόδων συμφόρησης για τη μείωση των τιμολογίων δικτύου.

Τροπολογία 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς. 
Εναλλακτικά, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη 
έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές των 
οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου 
ποσού που καθορίζεται από τις εν λόγω 
αρχές, ως έσοδα τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές 
αρχές όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων για το 
δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολογίων 
δικτύου.
Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε 
χωριστή γραμμή εσωτερικού 
λογαριασμού μέχρις ότου μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των 
στοιχείων α) ή/και β) του πρώτου 
εδαφίου. Ο Οργανισμός ενημερώνεται για 
την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής που 
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.
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Or. en

Τροπολογία 812
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου. Μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τις 
ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών 
μελών, μέχρις ανωτάτου ποσού που 
καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές, ως 
έσοδα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους οι ρυθμιστικές αρχές όταν 
εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των τιμολογίων για το δίκτυο 
ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου. 
Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε 
χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού 
μέχρις ότου μπορέσει να χρησιμοποιηθεί
για τους σκοπούς των στοιχείων α) ή/και 
β) του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός 
ενημερώνεται για την έγκριση της 
ρυθμιστικής αρχής που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
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interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Τροπολογία 813
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α), β), β α) ή β γ)
του πρώτου εδαφίου, εγγράφονται σε 
χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού 
για μελλοντική χρήση για τους σκοπούς 
αυτούς.
Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, 
τα κράτη μέλη όπου έχει επιτευχθεί ο 
ενωσιακός στόχος του 15% για τις 
διασυνδέσεις και δεν υπάρχει ούτε 
προβλέπεται συμφόρηση για τις γραμμές 
διασύνδεσης, τα υπολειμματικά έσοδα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οικείου 
κράτους μέλους κατά την έγκριση της 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων δικτύου ή/και τον καθορισμό 
τιμολογίων δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 814
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή/και β) του 
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εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

πρώτου εδαφίου, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη 
έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές του 
οικείου κράτους μέλους, ως έσοδα τα 
οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 
τις ρυθμιστικές αρχές κατά την έγκριση 
της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των 
τιμολογίων δικτύου ή/και τον καθορισμό 
τιμολογίων δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 815
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνουμε να καταργηθεί το προτεινόμενο κείμενο και να διατηρηθεί το υπάρχον κείμενο 
από τον κανονισμό 714/2009 όπως στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

Τροπολογία 816
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
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εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 817
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου 
εδαφίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για τη μείωση των τιμολογίων.

Or. en

Τροπολογία 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που επιτυγχάνονται 
οι στόχοι των στοιχείων α) και β) του 
πρώτου εδαφίου, τα υπολειμματικά έσοδα 
χρησιμοποιούνται ως εισόδημα που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την 
έγκριση της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου ή/και 
τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 819
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Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρησιμοποίηση εσόδων 
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της 
παραγράφου 2 υπόκειται σε μεθοδολογία 
που προτείνεται από τον Οργανισμό και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η πρόταση 
του Οργανισμού υποβάλλεται στην 
Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και 
εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

διαγράφεται

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, να επικαιροποιεί τη 
μεθοδολογία και η Επιτροπή εγκρίνει την 
επικαιροποιημένη μεθοδολογία το 
αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή 
της.

Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, ο 
Οργανισμός προβαίνει σε διαβούλευση 
σχετικά με τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 15 [αναδιατύπωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
863/2].

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς 
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα έσοδα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 2, καθώς και τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και 
για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να 
εγγραφούν σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με την προηγούμενη παράγραφο.
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Τροπολογία 820
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρησιμοποίηση εσόδων 
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της 
παραγράφου 2 υπόκειται σε μεθοδολογία 
που προτείνεται από τον Οργανισμό και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η πρόταση 
του Οργανισμού υποβάλλεται στην 
Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και 
εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

διαγράφεται

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, να επικαιροποιεί τη 
μεθοδολογία και η Επιτροπή εγκρίνει την 
επικαιροποιημένη μεθοδολογία το 
αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή 
της.

Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, ο 
Οργανισμός προβαίνει σε διαβούλευση 
σχετικά με τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 15 [αναδιατύπωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
863/2].

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς 
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα έσοδα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 2, καθώς και τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και 
για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να 
εγγραφούν σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θεσπίζει την αρμοδιότητα του ACER να προτείνει μεθοδολογία για χρήση του 
εισοδήματος συμφόρησης. Η εν λόγω απαίτηση επηρεάζει άμεσα την αποκλειστική αρμοδιότητα 
των ΔΣΜ να φέρουν πλήρη ευθύνη για τις επενδύσεις στο σύστημα μεταφοράς. Αυτή η απαίτηση 
για νέα αρμοδιότητα του ACER μπορεί να οδηγήσει σε μη ανακτήσιμες δαπάνες σε περίπτωση 
λανθασμένης χρήσης των επενδύσεων. Για αυτούς τους λόγους, προτείνουμε να καταργηθεί η 
παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρησιμοποίηση εσόδων σύμφωνα με τα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 
υπόκειται σε μεθοδολογία που 
προτείνεται από τον Οργανισμό και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η πρόταση 
του Οργανισμού υποβάλλεται στην 
Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και 
εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 822
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρησιμοποίηση εσόδων σύμφωνα με τα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 
υπόκειται σε μεθοδολογία που 
προτείνεται από τον Οργανισμό και 
εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η πρόταση 
του Οργανισμού υποβάλλεται στην 
Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 

διαγράφεται
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μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και 
εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

Or. en

Τροπολογία 823
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, να επικαιροποιεί τη 
μεθοδολογία και η Επιτροπή εγκρίνει την 
επικαιροποιημένη μεθοδολογία το 
αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή 
της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 824
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, ο 
Οργανισμός προβαίνει σε διαβούλευση 
σχετικά με τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 15 [αναδιατύπωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως 
προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 
863/2].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 825
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς 
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα έσοδα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 2, καθώς και τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και 
για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να 
εγγραφούν σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 826
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς 
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες τα έσοδα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία α) και 
β) της παραγράφου 2, καθώς και τις 
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και 
για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να 
εγγραφούν σε χωριστή γραμμή 
εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική 
χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 827
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που 
χρησιμοποιούν τα έσοδα από γραμμές 
διασύνδεσης ως εισόδημα που 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των τιμολογίων δικτύου στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής που έχει σχεδιαστεί ρητά για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη 
δυναμικότητα διασύνδεσης, τα έσοδα που 
προκύπτουν από την κατανομή της 
δυναμικότητας στις γραμμές διασύνδεσης 
που ανήκουν και είναι υπό τη διαχείριση 
ξεχωριστής νομικής οντότητας από το 
κύριο σύστημα μεταφοράς μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη 
έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές των 
οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου 
ποσού που καθορίζεται από τις εν λόγω 
αρχές, ως έσοδα τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές 
αρχές όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου 
ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 828
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των 
προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα 
συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση 
σχετικά με την πραγματική χρήση του 
εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υποβάλλουν έκθεση σχετικά με 
την πραγματική χρήση του εισοδήματος 
αυτού. Σε ετήσια βάση οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 
12 μηνών που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά
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12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του 
ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του 
ποσού που έχει εγγραφεί σε χωριστή 
γραμμή λογαριασμού, μαζί με 
επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συνάδει 
με τον παρόντα κανονισμό και τη 
μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Τροπολογία 829
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των 
προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα 
συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση 
σχετικά με την πραγματική χρήση του 
εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 
12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του 
ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του 
ποσού που έχει εγγραφεί σε χωριστή 
γραμμή λογαριασμού, μαζί με 
επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συνάδει 
με τον παρόντα κανονισμό και τη 
μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υποβάλλουν έκθεση σχετικά με 
την πραγματική χρήση του εισοδήματος 
συμφόρησης. Σε ετήσια βάση οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 
12 μηνών που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission’s objective 
to invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO “efficient” costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not “owned” by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Τροπολογία 830
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των 
προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα 
συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση 
σχετικά με την πραγματική χρήση του 
εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 
12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του 
ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία 

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υποβάλλουν έκθεση σχετικά με 
τη χρήση του εισοδήματος συμφόρησης. 
Σε ετήσια βάση οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές δημοσιεύουν έκθεση στην οποία 
εμφαίνεται το ποσό των εσόδων που 
εισπράχθηκαν για την περίοδο 12 μηνών 
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα.
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χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του 
ποσού που έχει εγγραφεί σε χωριστή 
γραμμή λογαριασμού, μαζί με 
επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συνάδει 
με τον παρόντα κανονισμό και τη 
μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη διαγραφή της δυνατότητας των ΔΣΜ να χρησιμοποιούν το εισόδημα 
συμφόρησης για τη μείωση του επιπέδου των τιμολογίων μεταφοράς.

Τροπολογία 831
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των 
προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα 
συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση 
σχετικά με την πραγματική χρήση του 
εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 
12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του 
ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του ποσού 
που έχει εγγραφεί σε χωριστή γραμμή 
λογαριασμού, μαζί με επαλήθευση ότι η εν 
λόγω χρήση συνάδει με τον παρόντα 
κανονισμό και τη μεθοδολογία που 
αναπτύσσεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

4. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των 
προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα 
χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα 
συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση 
σχετικά με την πραγματική χρήση του 
εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και 
έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση 
στην οποία εμφαίνεται το ποσό των 
εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 
12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του 
ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον 
οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία 
χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του ποσού 
που έχει εγγραφεί σε χωριστή γραμμή 
λογαριασμού, ή του ποσού που έχει 
χρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό των 
τιμολογίων δικτύου, μαζί με επαλήθευση 
ότι η εν λόγω χρήση συνάδει με τον 
παρόντα κανονισμό. Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες κάποια από τα έσοδα 
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συμφόρησης χρησιμοποιούνται κατά τον 
υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου, η 
έκθεση μπορεί να καθορίζει την 
εκπλήρωση των κριτηρίων της 
δέσμευσης και του ισολογισμού από τον 
ΔΣΜ σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση για τη χρήση των εσόδων συμφόρησης με σκοπό τη μείωση των τιμολογίων 
δικτύου δεν αιτιολογείται.

Τροπολογία 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που 
χρησιμοποιούν τα έσοδα από γραμμές 
διασύνδεσης ως εισόδημα που 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των τιμολογίων δικτύου στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής που έχει σχεδιαστεί ρητά για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη 
δυναμικότητα διασύνδεσης, τα έσοδα που 
προκύπτουν από την κατανομή της 
δυναμικότητας στις γραμμές διασύνδεσης 
που ανήκουν και είναι υπό τη διαχείριση 
ξεχωριστής νομικής οντότητας από το 
κύριο σύστημα μεταφοράς μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη 
έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές των 
οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου 
ποσού που καθορίζεται από τις εν λόγω 
αρχές, ως έσοδα τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές 
αρχές όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου 
ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor’ regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission’s goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor’ regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will 
allow the continued delivery on the Commission’s interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Τροπολογία 833
Seán Kelly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες που 
χρησιμοποιούν τα έσοδα από γραμμές 
διασύνδεσης ως εισόδημα που 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των τιμολογίων δικτύου στο πλαίσιο μιας 
πολιτικής που έχει σχεδιαστεί ρητά για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη 
δυναμικότητα διασύνδεσης, τα έσοδα που 
προκύπτουν από την κατανομή της 
δυναμικότητας στις γραμμές διασύνδεσης 
που ανήκουν και είναι υπό τη διαχείριση 
ξεχωριστής νομικής οντότητας από το 
κύριο σύστημα μεταφοράς μπορούν να 
χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη 
έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές των 
οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου 
ποσού που καθορίζεται από τις εν λόγω 
αρχές, ως έσοδα τα οποία πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές 
αρχές όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου 
ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου.

Or. en
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Τροπολογία 834
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο, η οποία 
λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19. Η 
μεθοδολογία για την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε εθνικό επίπεδο 
καθορίζεται από το κράτος μέλος και 
λαμβάνει υπόψη τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εθνική εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων, η οποία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19. Η 
μεθοδολογία με την οποία διενεργείται η 
εθνική εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη 
και θα λάβει υπόψη τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το βασικό σημείο αναφοράς κατά την θέσπιση μηχανισμών διασφάλισης επάρκειας ισχύος θα 
πρέπει να είναι η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων που πραγματοποιείται σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο, η οποία 
λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19. Η 
μεθοδολογία για την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε εθνικό επίπεδο 
καθορίζεται από το κράτος μέλος και 
λαμβάνει υπόψη τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας θα υπάρχει μόνο αν η αρμοδιότητα για τη 
διενέργεια εκτιμήσεων επάρκειας πόρων ανήκει στα κράτη μέλη. Ενώ η παρακολούθηση και η 
εκτίμηση της επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, θα πρέπει 
να συμπληρώνει και να υποστηρίζει τις εθνικές εκτιμήσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν όλες οι εθνικές απαιτήσεις με το αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας 
και, ως εκ τούτου, να εκτιμηθεί δεόντως η επάρκεια του συστήματος.

Τροπολογία 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο, η οποία 
λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19. Η 
μεθοδολογία για την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε εθνικό επίπεδο 
καθορίζεται από το κράτος μέλος και 
λαμβάνει υπόψη τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Ενώ η 
παρακολούθηση και η εκτίμηση της επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη 
και θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, θα πρέπει απλώς να συμπληρώνει και να υποστηρίζει 
τις εθνικές εκτιμήσεις επάρκειας πόρων. Μόνο οι εκτιμήσεις που διενεργούνται σε εθνικό 
επίπεδο θα μπορούσαν να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας. Η εκτίμηση της 
επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει όλες τις εθνικές 
απαιτήσεις με το αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας και, ως εκ τούτου, να εκτιμήσει δεόντως την 
επάρκεια του συστήματος.

Τροπολογία 838
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο, η οποία 
λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19. Η 
μεθοδολογία για την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε εθνικό επίπεδο 
καθορίζεται από το κράτος μέλος και 
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λαμβάνει υπόψη τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 839
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19 και με βάση την 
εκτίμηση επάρκειας με περιφερειακό και 
εθνικό γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής που 
περιλαμβάνει την επικράτεια του κράτους 
μέλους και ακολουθεί τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στο άρθρο 19.

Or. en

Τροπολογία 840
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19. Κάθε 
μεθοδολογία για την εκτίμηση της 
επάρκειας πόρων λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την εξέλιξη της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη νομοθεσία 
της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.
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Or. en

Τροπολογία 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να ανατρέχουν στη 
μεθοδολογία επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το 
άρθρο 19.

Or. en

Τροπολογία 842
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19, η οποία 
συμπληρώνει τις εκτιμήσεις της 
επάρκειας πόρων σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 
την επάρκεια των πόρων εντός της 
επικράτειάς τους με βάση την εκτίμηση
της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 
εκτίμηση της επάρκειας των πόρων εντός 
της επικράτειάς τους λαμβάνοντας υπόψη 
τη διασύνδεση του συστήματος και τα 
στοιχεία της εκτίμησης της επάρκειας των
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με 
το άρθρο 19.

Or. fr

Τροπολογία 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 
την επάρκεια των πόρων εντός της 
επικράτειάς τους με βάση την εκτίμηση 
της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης επάρκειας 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με 
το άρθρο 19 για να επαληθεύσουν τα 
ζητήματα περί επάρκειας πόρων εντός 
της επικράτειάς τους.

Or. en

Τροπολογία 845
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν, 
υποβάλλουν εκθέσεις και δημοσιεύουν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.
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Or. en

Τροπολογία 846
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν, 
υποβάλλουν εκθέσεις και δημοσιεύουν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

Or. en

Τροπολογία 847
Flavio Zanonato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους σύμφωνα με τη μεθοδολογία
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται κοινοί κανόνες και ευρωπαϊκές μεθοδολογίες για την εκτίμηση της επάρκειας της 
παραγωγής, προκειμένου να εναρμονιστεί το διαφορετικό επίπεδο εκτίμησης (σε πανευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο) και να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων από διάφορες 
μελέτες και εκτιμήσεις.

Τροπολογία 848
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Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους σύμφωνα με τη μεθοδολογία
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.

Τροπολογία 849
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σύμφωνα με το άρθρο 19.

1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 
επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς 
τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με 
το άρθρο 19.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μόνο οι εκτιμήσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να διασφαλίσουν 
επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας.

Τροπολογία 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων εντός της επικράτειάς τους 
(λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση του 
συστήματος και τα στοιχεία της
εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο) εντοπίζεται ζήτημα, 
τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. fr

Τροπολογία 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
στρεβλώσεις της αγοράς ή/και 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση και τη διαιώνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en
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Τροπολογία 852
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στις εθνικές εκτιμήσεις ή 
στην εκτίμηση της επάρκειας των πόρων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζεται ζήτημα 
που αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές 
στρεβλώσεις που προκάλεσαν την 
εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν σε 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 853
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες της αγοράς 
και/ή ρυθμιστικές στρεβλώσεις που 
προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος 
ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 854
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν αδυναμίες της αγοράς 
και/ή ρυθμιστικές στρεβλώσεις που 
προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος 
ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι αδυναμίες της αγοράς μπορούν επίσης να προκαλέσουν ζητήματα επάρκειας, αυτές οι 
αδυναμίες της αγοράς θα πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις
και αδυναμίες της αγοράς που 
προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος 
ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο οι ρυθμιστικές στρεβλώσεις, αλλά και οι αδυναμίες της αγοράς, όπως είναι οι 
φραγμοί στην είσοδο στην αγορά, οι συμπεριφορές αθέμιτου ανταγωνισμού και η περιορισμένη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μπορούν να επιβαρύνουν δυσανάλογα ορισμένες τεχνολογίες ή 
ορισμένους παράγοντες, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ζητημάτων επάρκειας.

Τροπολογία 856
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις
και αδυναμίες της αγοράς που 
προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος 
ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 857
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις
και αδυναμίες της αγοράς που 
προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος 
ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τις ρυθμιστικές στρεβλώσεις, οι αδυναμίες της αγοράς, όπως είναι οι φραγμοί στην 
είσοδο στην αγορά, οι συμπεριφορές αθέμιτου ανταγωνισμού και η περιορισμένη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, μπορούν να επιβαρύνουν δυσανάλογα ορισμένες τεχνολογίες και παράγοντες 
της αγοράς και να συμβάλουν στη δημιουργία ζητημάτων επάρκειας. Είναι σημαντικό να δούμε 
πέρα από τα καθαρά ρυθμιστικά εμπόδια.

Τροπολογία 858
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις
και αδυναμίες της αγοράς που 
προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος 
ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 859
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 860
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
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εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκτιμήσεις επάρκειας θα πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη μέλη, να εγκρίνονται από τις 
ΕΡΑ και να βασίζονται σε μια κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία που ορίζεται από το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας

Τροπολογία 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Ενώ η 
παρακολούθηση και η εκτίμηση της επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη 
και θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, θα πρέπει απλώς να συμπληρώνει και να υποστηρίζει 
τις εθνικές εκτιμήσεις επάρκειας πόρων. Μόνο οι εκτιμήσεις που διενεργούνται σε εθνικό 
επίπεδο θα μπορούσαν να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας. Η εκτίμηση της 
επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει όλες τις εθνικές 
απαιτήσεις με το αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας και, ως εκ τούτου, να εκτιμήσει δεόντως την 
επάρκεια του συστήματος.

Τροπολογία 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το βασικό σημείο αναφοράς κατά την θέσπιση μηχανισμών διασφάλισης επάρκειας ισχύος θα 
πρέπει να είναι η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων που πραγματοποιείται σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 864
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις 
που προκάλεσαν την εμφάνιση του 
ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2. Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν 
ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν 
την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν 
σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 865
András Gyürk, György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων ανωμαλιών 
που εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 866
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα και σχέδιο υλοποίησης
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με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

για την έγκριση μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων 
και αδυναμιών της αγοράς που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, 
ιδίως, τη συμβολή τους στους στόχους 
της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά το κλίμα 
και την ενέργεια και τους στόχους 
απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές με ορίζοντα το 2050, καθώς και 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, της ευελιξίας
από την πλευρά της ζήτησης και της 
κατανομής των πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα χρονοδιαγράμματα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. Η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσο αυτά τα 
μέτρα είναι επαρκή για την εξάλειψη των 
στρεβλώσεων της αγοράς και εκδίδει 
απόφαση σχετικά με τη συμβατότητα των 
κοινοποιούμενων ενεργειών στα 
χρονοδιαγράμματα των κρατών μελών με 
τους συνολικούς στόχους της 
Ενεργειακής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις προόδου 
σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων 
που καθορίζονται στα χρονοδιαγράμματά 
τους.
Οι σχετικές δράσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν:
α) την άρση ρυθμιστικών στρεβλώσεων 
και αδυναμιών της αγοράς, ιδίως 
εμποδίων στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, της ευελιξίας και της 
ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας·
β) την εξάλειψη της πιθανής 
υπερπροσφοράς δυναμικότητας στην 
αγορά καταργώντας πρώτα τις πλέον 
ρυπογόνες και λιγότερο ευέλικτες πηγές 
από το δίκτυο·
γ) την κατάργηση των ανώτατων ορίων 
τιμών·
δ) τη θέσπιση λειτουργίας διοικητικής 
τιμολόγησης με γνώμονα την έλλειψη 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 [του 
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κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με 
τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής 
για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής 
ενέργειας]·
ε) την αύξηση της δυναμικότητας 
διασύνδεσης όπου απαιτείται, σύμφωνα 
με την εκτίμηση επάρκειας και τον στόχο 
διασύνδεσης, και την ενίσχυση και 
βελτιστοποίηση του εσωτερικού δικτύου 
για την αντιμετώπιση της συμφόρησης·
στ) την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, την ανάπτυξη απόκρισης από 
την πλευρά της ζήτησης και ικανότητας 
αποθήκευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις επάρκειας πόρων πρέπει να περιλαμβάνουν με καθολικό τρόπο όλες τις αρχές της 
αγοράς που έχουν οριστεί σε προηγούμενα άρθρα, όπως για παράδειγμα στο άρθρο 3 ή 16, έτσι 
ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αποφάσεις σχετικά με τη 
δυναμικότητα. Επομένως, είναι αναγκαίο να απαριθμηθούν όλες μαζί εδώ.

Τροπολογία 867
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Η απόφαση για τη θέσπιση ενός 
μηχανισμού δυναμικότητας αποτελεί την 
έσχατη λύση. Η απόφαση για τη θέσπιση 
μηχανισμών δυναμικότητας πρέπει να 
βασίζεται σε εκτιμήσεις επάρκειας σε 
περιφερειακό επίπεδο. Αυτές οι 
εκτιμήσεις αποτελούν καθοριστικό 
παράγοντα για τη θέσπιση μηχανισμών 
δυναμικότητας. Τα κράτη μέλη 
δημοσιεύουν χρονοδιάγραμμα για την 
έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη 
τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων 
ανωμαλιών που εντοπίστηκαν. Όταν 
αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν 
την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
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εξετάζουν, ιδίως, την αύξηση του 
ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας, την 
άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την 
παροχή δυνατότητας τιμολόγησης σπάνης, 
την ανάπτυξη της διασύνδεσης, της 
αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων από 
την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης. Όταν 
αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν 
την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
τηρούν ορισμένα σαφή και διαφανή 
κριτήρια που δίνουν προτεραιότητα στις 
πιο βιώσιμες επιλογές ως δικαιούχους 
των μηχανισμών δυναμικότητας, μετά 
από διαβούλευση για τον προτεινόμενο 
μηχανισμό τουλάχιστον με τα ηλεκτρικά 
συνδεδεμένα γειτονικά κράτη μέλη. 
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων,
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης,
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν ζήτημα επάρκειας πόρων
δημοσιεύουν οδικό χάρτη με
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων που εντοπίστηκαν. Όταν 
αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν 
την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τις αρχές του άρθρου 3 και, 
ιδίως:
α) την άρση των ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων
β) την κατάργηση των υφιστάμενων 
ανώτατων ορίων τιμών
γ) την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης μέσω ελεύθερης διαμόρφωσης 
τιμών
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δ) την αύξηση της δυναμικότητας
διασύνδεσης
ε) την παροχή πρόσβασης στην αγορά 
χωρίς στρεβλώσεις για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς
στ) την ανάπτυξη της αποθήκευσης 
ενέργειας
ζ) την ανάπτυξη μέτρων από την πλευρά 
της ζήτησης
η) την επένδυση στην ενεργειακή 
απόδοση

Or. en

Τροπολογία 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων ανωμαλιών 
που εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως,
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα 
που αφορούν την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη εξετάζουν την άρση των 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την παροχή 
δυνατότητας τιμολόγησης σπάνης, την 
ανάπτυξη της διασύνδεσης, της 
αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων από 
την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. fr

Τροπολογία 870
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων που εντοπίστηκαν και 
δράσεων για την αντιμετώπιση 
αδυναμιών της αγοράς. Όταν 
αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν 
την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη 
εξετάζουν, ιδίως, την άρση των 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την παροχή 
δυνατότητας τιμολόγησης σπάνης, την 
ανάπτυξη της διασύνδεσης, της 
αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων από 
την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 871
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης, της 
αυτοπαραγωγής και της ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en
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Τροπολογία 872
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την αυτοπαραγωγή, την ανάπτυξη 
της διασύνδεσης, της αποθήκευσης 
ενέργειας, των μέτρων από την πλευρά της 
ζήτησης και της ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών 
στρεβλώσεων ανωμαλιών που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, 
την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, 
την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης 
σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, 
της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

3. Τα κράτη μέλη με διαπιστωμένα 
ζητήματα επάρκειας δημοσιεύουν σχέδιο 
εφαρμογής με συνεκτικό χρονοδιάγραμμα 
για την έγκριση μέτρων με σκοπό την 
εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων 
και στρεβλώσεων της αγοράς που 
εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται 
με το άρθρο 3 και ιδίως:

Or. en
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Τροπολογία 874
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καταργούν ρυθμιστικές 
στρεβλώσεις και αδυναμίες της αγοράς, 
ιδίως εμπόδια στην ενεργειακή απόδοση 
και την ανάπτυξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 875
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εξαλείφουν την πιθανή 
υπερπροσφορά δυναμικότητας στην 
αγορά καταργώντας πρώτα τις πλέον 
ρυπογόνες και λιγότερο ευέλικτες πηγές 
από το δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 876
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αυξάνουν τη δυναμικότητα 
διασύνδεσης όπου απαιτείται και 
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αντιμετωπίζουν τη συμφόρηση του 
εσωτερικού δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 877
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αυξάνουν την ενεργειακή 
απόδοση, αναπτύσσουν μέτρα απόκρισης 
από την πλευρά της ζήτησης και 
ικανότητα αποθήκευσης·

Or. en

Τροπολογία 878
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ορίζουν δείκτες 
βάσει των οποίων υποβάλλουν εκθέσεις 
για την αποτελεσματικότητα των μέτρων 
που θεσπίζουν σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, και αναθεωρούν ανάλογα 
τον μηχανισμό δυναμικότητας που έχει 
πιθανόν θεσπιστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι ο μηχανισμός δυναμικότητας 
αποτελεί έσχατη λύση. Η θέσπιση δεικτών και η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για την πρόοδο 
των ζητημάτων που έχουν εντοπιστεί θα συμβάλει στον περιορισμό των στρεβλωτικών 
επιπτώσεων του μηχανισμού δυναμικότητας στην αγορά.
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Τροπολογία 879
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που θεσπιστεί νέος 
μηχανισμός δυναμικότητας, το σχέδιο 
εφαρμογής θα περιλαμβάνει και μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική σταδιακής 
κατάργησης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
χρονικού πλαισίου για αυτόν τον 
μηχανισμό δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 (και του άρθρου 18 α), οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
που θεσπίζονται μετά τον εντοπισμό ζητήματος επάρκειας πόρων (άρθρο 23 τελευταία 
παράγραφος) είναι προσωρινοί και περιλαμβάνουν ένα χρονικό πλαίσιο σταδιακής κατάργησης.

Τροπολογία 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή για εξέταση τον οδικό χάρτη με 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων 
με σκοπό την εξάλειψη τυχόν 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων που 
εντοπίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 881
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή του οδικού χάρτη, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο τα 
μέτρα επαρκούν για την εξάλειψη των 
ρυθμιστικών στρεβλώσεων και μπορεί να 
ζητήσει από τα κράτη μέλη να 
τροποποιήσουν αναλόγως τον οδικό 
χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν 
την εφαρμογή του οδικού χάρτη και 
δημοσιεύουν τα αποτελέσματα σε ετήσια 
έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στον 
Οργανισμό έκθεση σχετικά με την εκ 
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μέρους τους παρακολούθηση της 
εφαρμογής του σχεδίου εφαρμογής για τη 
διατύπωση γνώμης.

Or. en

Τροπολογία 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Ο Οργανισμός υποβάλλει τη 
γνώμη του στην Επιτροπή δυνάμει της 
παραγράφου 3δ. Η Επιτροπή αποφασίζει 
κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις έχουν 
επαρκώς εφαρμοστεί.

Or. en

Τροπολογία 885
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α

Κανόνες σχετικά με τους μηχανισμούς 
δυναμικότητας

1. Σε περίπτωση που η εκτίμηση 
επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εντοπίσει κάποιο πρόβλημα επάρκειας, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τα εναπομένοντα ζητήματα που δεν 
μπορούν να εξαλειφθούν από τα μέτρα 
που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 
3, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
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παρόντος άρθρου και των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

2. Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσον 
ένας μηχανισμός δυναμικότητας υπό 
μορφή στρατηγικού αποθέματος μπορεί 
να αντιμετωπίσει τα ζητήματα επάρκειας. 
Μόνο όταν αυτό δεν συμβαίνει, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
διαφορετικό είδος μηχανισμού. Οι 
μηχανισμοί αυτοί δεν δημιουργούν 
περιττές στρεβλώσεις της αγοράς ούτε 
εμποδίζουν τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Είναι ανοικτοί σε όλες τις 
τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, στην 
αποθήκευση, στην ενεργειακή απόδοση 
και στην απόκριση από την πλευρά της 
ζήτησης. Η ποσότητα δυναμικότητας που 
δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν 
υπερβαίνει την αναγκαία για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο 
προσδιορισμός του μεγέθους της 
προμήθειας στον μηχανισμό 
δυναμικότητας εγκρίνεται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

3. Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει 
μηχανισμό δυναμικότητας, επανεξετάζει 
προηγουμένως τον εν λόγω μηχανισμό 
[δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] και κάθε χρόνο 
στο εξής και διασφαλίζει ότι δεν 
συνάπτονται νέες συμβάσεις στο πλαίσιο 
του εν λόγω μηχανισμού στις περιπτώσεις 
που:

α) η εκτίμηση επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπίσει 
ζήτημα επάρκειας πόρων· και/ή

β) τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 δεν έχουν εφαρμοστεί 
επαρκώς σύμφωνα με την παράγραφο 3ε.

4. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι 
προσωρινοί.

Εγκρίνονται από την Επιτροπή για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει την 
τετραετία. Καταργούνται σταδιακά ή 
τουλάχιστον μειώνονται, βάσει του 
σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 



PE609.625v01-00 76/205 AM\1133367EL.docx

EL

18 παράγραφος 3 και το άρθρο 18 
παράγραφος 3 στοιχείο α).

5. Η δυναμικότητα παραγωγής είναι 
επιλέξιμη για συμμετοχή στον μηχανισμό 
δυναμικότητας μόνο εάν

α) οι συνολικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται στην 
εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν το 
ισοδύναμο των 350 g CO2 από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]· και

β) μπορεί να αυξομειώνεται τουλάχιστον 
στο επίπεδο του 5% της δυναμικότητάς 
της ανά λεπτό και μπορεί να 
ελαχιστοποιεί κάτω του 40% το 
απαραίτητο επίπεδο σταθερής 
παραγωγής των σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας που επωφελούνται 
από τους μηχανισμούς δυναμικότητας.

6. Οι πάροχοι δυναμικότητας πρέπει να 
πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας και η 
απόδοση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
πιο αυστηρά επίπεδα εκπομπών που 
σχετίζονται με τις ΒΔΤ και τα υψηλότερα 
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που 
σχετίζονται με τις ΒΔΤ για όλα τα 
συμπεράσματα για τις ΒΔΤ που έχουν 
οριστεί για τους νέους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
συμμετέχουν στον μηχανισμό 
δυναμικότητας.

7. Με την επιφύλαξη της άμεσης 
εφαρμογής των απαιτήσεων περί ορίων 
εκπομπών [και ευελιξίας] που ορίζονται 
στην παράγραφο 5, έως [δύο χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], τα κράτη μέλη 
ολοκληρώνουν την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων μηχανισμών 
δυναμικότητας, και της σχετικής 
συμβατικής ή διοικητικής συμφωνίας, 
και τους εναρμονίζουν με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Υποβάλλουν 
στην Επιτροπή αναλυτική έκθεση των 
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αποτελεσμάτων της αναθεώρησης και 
των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν σχεδιαστούν καλά και τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή, οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως σανίδα σωτηρίας για συμβατική δυναμικότητα παραγωγής. Είναι υψίστης 
σημασίας οι εν λόγω μηχανισμοί να είναι ανοιχτοί σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, 
ακόμη και εκτός συνόρων, και να συμπεριλαμβάνουν κριτήρια ευελιξίας για να μπορούν να 
παρέχουν αποτελεσματικά δυναμικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ευέλικτους 
όγκους.

Τροπολογία 886
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α

Κανόνες σχετικά με τον μηχανισμό 
δυναμικότητας

1. Τα κράτη μέλη εκτιμούν κατά πόσο ο 
μηχανισμός δυναμικότητας με τη μορφή 
στρατηγικού αποθέματος μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα ζητήματα επάρκειας. 
Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικό 
τύπο μηχανισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί 
δεν δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις 
της αγοράς ούτε εμποδίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Είναι 
ανοικτοί σε όλες τις τεχνολογίες 
ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση, 
στην ενεργειακή απόδοση και στην 
απόκριση από την πλευρά της ζήτησης. 
Η ποσότητα δυναμικότητας που 
δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν 
υπερβαίνει την αναγκαία για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος. Οι 
παράμετροι που καθορίζουν την 
ποσότητα δυναμικότητας της οποίας 
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γίνεται η προμήθεια στον μηχανισμό 
δυναμικότητας εγκρίνονται από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή.

2. Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει 
μηχανισμό δυναμικότητας, επανεξετάζει 
προηγουμένως τον εν λόγω μηχανισμό 
[δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] και διασφαλίζει 
ότι δεν συνάπτονται νέες συμβάσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού στις 
περιπτώσεις που: α) η ευρωπαϊκή 
εκτίμηση επάρκειας πόρων δεν έχει 
εντοπίσει ζήτημα επάρκειας· ή/και β) τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 
3 δεν έχουν εφαρμοστεί επαρκώς.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι 
προσωρινοί. Εγκρίνονται από την 
Επιτροπή για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
την τετραετία. Καταργούνται σταδιακά ή 
τουλάχιστον μειώνονται, βάσει του 
σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 3.

Η δυναμικότητα παραγωγής είναι 
επιλέξιμη για συμμετοχή στον μηχανισμό 
δυναμικότητας μόνο εάν:

α) οι συνολικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται στην 
εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν το 
ισοδύναμο των 350 g CO2 από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]· και

β) μπορεί να αυξομειώνεται τουλάχιστον 
στο επίπεδο του 5% της δυναμικότητάς 
της ανά λεπτό.

4. Οι πάροχοι δυναμικότητας πρέπει να 
πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας και τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για 
να συμμετέχουν στους μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

Or. en
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Τροπολογία 887
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για 
περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία 
της εν λόγω εκτίμησης, με ανάλυση ανά 
έτος.

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιολογεί 
την επάρκεια των πόρων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκτίμηση θα 
πρέπει να βασίζεται στα επίπεδα 
επάρκειας των κρατών μελών και να 
προβλέπει τις ζώνες προσφοράς σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο δέκα 
ετών από την ημερομηνία της εν λόγω 
εκτίμησης, με ανάλυση ανά έτος.

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, στο 
εσωτερικό των οικείων κρατών μελών 
που αποτελούν μια περιφέρεια και για 
κάθε κράτος μέλος ένα, πέντε και δέκα 
χρόνια πριν από την ημερομηνία της εν 
λόγω εκτίμησης.

Or. en

Τροπολογία 889
Jaromír Kohlíček
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο δέκα 
ετών από την ημερομηνία της εν λόγω 
εκτίμησης, με ανάλυση ανά έτος.

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα των πρωτογενών πόρων
για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία 
της εν λόγω εκτίμησης, με ανάλυση ανά 
έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της εισαγωγής του νέου όρου «εκτίμηση επάρκειας πόρων», είναι απαραίτητο να οριστεί 
η σχέση της νέας έκτασης της επάρκειας παραγωγής ενέργειας με τους πρωτογενείς πόρους. Η 
παραπλανητική διατύπωση των απαιτήσεων για τη διαθεσιμότητα των πρωτογενών πόρων 
μπορεί να επηρεάσει την τελική μεθοδολογία και την έκταση των προτεινόμενων μέτρων στον 
τομέα της επάρκειας του συστήματος και των πόρων.

Τροπολογία 890
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο δέκα 
ετών από την ημερομηνία της εν λόγω 
εκτίμησης, με ανάλυση ανά έτος.

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα των πρωτογενών πόρων
για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία 
της εν λόγω εκτίμησης, με ανάλυση ανά 
έτος.

Or. en
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Τροπολογία 891
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο δέκα 
ετών από την ημερομηνία της εν λόγω 
εκτίμησης, με ανάλυση ανά έτος.

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η 
εκτίμηση επάρκειας σε περιφερειακό 
επίπεδο καλύπτει τη συνολική επάρκεια 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για 
την κάλυψη της τρέχουσας και της 
προβλεπόμενης ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας για περίοδο δέκα ετών από την 
ημερομηνία της εν λόγω εκτίμησης, με 
ανάλυση ανά έτος.

Or. en

Τροπολογία 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη 
συνολική επάρκεια του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της 
τρέχουσας και της προβλεπόμενης 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για 
περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία 
της εν λόγω εκτίμησης, με ανάλυση ανά 
έτος.

1. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίζει τα 
ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων στην Ένωση, εντός του σχετικού 
κράτους μέλους στην περιοχή λειτουργίας 
του συστήματος και για κάθε κράτος 
μέλος, καθώς και για κάθε ζώνη 
προσφοράς, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 893
Evžen Tošenovský
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε 
έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί την 
εκτίμηση κάθε έτος.

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε 
έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί την 
εκτίμηση κάθε έτος. Οι παράγοντες της 
αγοράς, με βάση τις δυνατότητές τους 
και τα διαθέσιμα δεδομένα, παρέχουν 
στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς τα δεδομένα που αφορούν την 
αναμενόμενη μελλοντική χρήση των 
πηγών παραγωγής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 894
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε 
έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί την 
εκτίμηση κάθε έτος.

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε 
έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί την 
εκτίμηση κάθε έτος. Οι παράγοντες της 
αγοράς, με βάση τις δυνατότητές τους 
και τα διαθέσιμα δεδομένα, παρέχουν 
στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς τα δεδομένα που αφορούν την 
αναμενόμενη μελλοντική χρήση των 
πηγών παραγωγής ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn’t establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Τροπολογία 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε 
έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί την 
εκτίμηση κάθε έτος.

3. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που 
χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε 
έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
από τους παραγωγούς, τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής και άλλους 
παράγοντες της αγοράς σχετικά δεδομένα 
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που δεν περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 897
Bendt Bendtsen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
από τους παραγωγούς και άλλους 
παράγοντες της αγοράς σχετικά δεδομένα 
που δεν περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες και δεν έχουν ήδη συλλεχθεί 
από τον οικείο διαχειριστή συστήματος 
διανομής.

Or. en

Τροπολογία 898
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε 
μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι η 
εκτίμηση:

4. Η εκτίμηση της επάρκειας των 
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε
διαφανή μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι 
η εκτίμηση:

Or. en

Τροπολογία 899
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
που συνάδουν με τους στόχους που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πολιτικής 
για το κλίμα και την ενέργεια που 
καλύπτει την περίοδο από το 2020 έως το 
2030, καθώς και με τους στόχους της ΕΕ 
για απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές με ορίζοντα το 2050 και με τη 
Συμφωνία του Παρισιού.

Or. en

Τροπολογία 900
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
που συνάδουν με τους στόχους που έχουν 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πολιτικής 
για το κλίμα και την ενέργεια που 
καλύπτει την περίοδο από το 2020 έως το 
2030, καθώς και με τους στόχους της ΕΕ 
για απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές με ορίζοντα το 2050 και με τη 
Συμφωνία του Παρισιού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 18 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 901
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων 
στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης 
ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης 
και τις εξελίξεις της τιμής των 
ανθρακούχων εκπομπών·

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, διακοπής λειτουργίας,
κατασκευής νέων παγίων στοιχείων 
παραγωγής και μέτρων για την επίτευξη 
των στόχων ενεργειακής απόδοσης και 
διασύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς και της κατάλληλης ευαισθησίας 
στις τιμές χονδρικής πώλησης και τις 
εξελίξεις της τιμής των ανθρακούχων 
εκπομπών, ενώ λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τη συνεισφορά όλων των πόρων και τις 
δυνατότητες της τεχνολογικής τους 
εξέλιξης, δηλ. μέσω παρακολούθησης της 
διαθέσιμης ευελιξίας στο σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένης της υπάρχουσας 
και της πιθανής ευελιξίας από την 
παραγωγή, την πλευρά της ζήτησης, τις 
διασυνδέσεις και την αποθήκευση·

Or. en

Τροπολογία 902
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων 
στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης 
ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης 

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, διακοπής λειτουργίας,
κατασκευής νέων παγίων στοιχείων 
παραγωγής, μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων ενεργειακής απόδοσης, μέτρων για 
την επίτευξη των στόχων διασύνδεσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της 
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και τις εξελίξεις της τιμής των 
ανθρακούχων εκπομπών·

κατάλληλης ευαισθησίας στις τιμές 
χονδρικής πώλησης και τις εξελίξεις της 
τιμής των ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων 
στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης 
ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης 
και τις εξελίξεις της τιμής των 
ανθρακούχων εκπομπών·

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων 
στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης και διασύνδεσης, καθώς και της 
κατάλληλης ευαισθησίας στις τιμές 
χονδρικής πώλησης και τις εξελίξεις της 
τιμής των ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 904
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια 
της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων 
στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης 
ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης 

β) βασίζεται σε κατάλληλα εθνικά 
σενάρια της προβλεπόμενης ζήτησης και 
προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης 
οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας 
απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων 
στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης 
ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης 
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και τις εξελίξεις της τιμής των 
ανθρακούχων εκπομπών·

και τις εξελίξεις της τιμής των 
ανθρακούχων εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
συμβολή όλων των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων 
και μελλοντικών δυνατοτήτων παραγωγής, 
αποθήκευσης ενέργειας, απόκρισης 
ζήτησης, εισαγωγής και εξαγωγής και τη 
συμβολή τους στην ευέλικτη λειτουργία 
του συστήματος·

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
συμβολή όλων των πόρων και των 
δυνατοτήτων της τεχνολογικής εξέλιξής 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
υφιστάμενων και μελλοντικών 
δυνατοτήτων παραγωγής, αποθήκευσης 
ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εισαγωγής 
και εξαγωγής και τη συμβολή τους στην 
ευέλικτη λειτουργία του συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 906
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
συμβολή όλων των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων 
και μελλοντικών δυνατοτήτων παραγωγής, 
αποθήκευσης ενέργειας, απόκρισης 
ζήτησης, εισαγωγής και εξαγωγής και τη 
συμβολή τους στην ευέλικτη λειτουργία 
του συστήματος·

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
συμβολή όλων των πόρων και των 
δυνατοτήτων της τεχνολογικής εξέλιξής 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
υφιστάμενων και μελλοντικών 
δυνατοτήτων παραγωγής, αποθήκευσης 
ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εισαγωγής 
και εξαγωγής και τη συμβολή τους στην 
ευέλικτη λειτουργία του συστήματος·

Or. en
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Τροπολογία 907
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
συμβολή όλων των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων 
και μελλοντικών δυνατοτήτων παραγωγής, 
αποθήκευσης ενέργειας, απόκρισης 
ζήτησης, εισαγωγής και εξαγωγής και τη 
συμβολή τους στην ευέλικτη λειτουργία 
του συστήματος·

γ) λαμβάνει δεόντως υπόψη τη 
συμβολή όλων των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων 
και μελλοντικών δυνατοτήτων παραγωγής, 
ενοποίησης του τομέα, αποθήκευσης 
ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εισαγωγής 
και εξαγωγής και τη συμβολή τους στην 
ευέλικτη λειτουργία του συστήματος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ενοποίησης του τομέα στη ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και των ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των πόρων που βασίζονται 
στην αγορά, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ένωσης.

Τροπολογία 908
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) περιλαμβάνει σενάρια χωρίς 
υφιστάμενους ή προγραμματισμένους 
μηχανισμούς δυναμικότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 909
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο η – περίπτωση 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– «επίπεδο αξιόπιστης 
δυναμικότητας που απαιτείται για τη 
διασφάλιση της επάρκειας»

Or. en

Τροπολογία 910
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) εντοπίζει τις πηγές ενδεχόμενων 
ζητημάτων που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, ιδίως εάν πρόκειται για περιορισμό 
δικτύου ή πόρων, ή και τα δύο.

θ) εντοπίζει τις πηγές ενδεχόμενων 
ζητημάτων που αφορούν την επάρκεια των 
πόρων, ιδίως εάν πρόκειται για περιορισμό 
δικτύου ή πόρων, ή αδυναμίες της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 911
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) Με σεβασμό στην πραγματική 
ανάπτυξη δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 912
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) Με σεβασμό στην πραγματική 
ανάπτυξη δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 913
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) Με σεβασμό στην πραγματική 
ανάπτυξη δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

) We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Τροπολογία 914
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], ο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον 
Οργανισμό σχέδιο μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό:

5. Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: έξι 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], ο ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας δημοσιεύει και 
υποβάλλει στον Οργανισμό σχέδιο 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό:
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Or. en

Τροπολογία 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της αξίας της απώλειας φορτίου· α) της αξίας της απώλειας φορτίου· η 
μεθοδολογία υπολογισμού της αξίας της 
απώλειας φορτίου θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές οικονομικές συνθήκες·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να μπορούν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους 
ιδιαιτερότητες και να αποφεύγονται οι διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 916
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της αξίας της απώλειας φορτίου· α) της αξίας της απώλειας φορτίου. Η 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 
αξίας απώλειας φορτίου επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές οικονομικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 917
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της αξίας της απώλειας φορτίου· α) της αξίας της απώλειας φορτίου. Η 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 
αξίας απώλειας φορτίου επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές οικονομικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της αξίας της απώλειας φορτίου· α) της αξίας της απώλειας φορτίου. Η 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 
αξίας απώλειας φορτίου επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις 
τοπικές οικονομικές συνθήκες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροπολογίες έχουν στόχο να μετριάσουν τις οικονομικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών και να αποφύγουν τις διακρίσεις εις βάρος των πελατών οποιουδήποτε κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) της αξίας της απώλειας φορτίου· α) της αξίας της απώλειας φορτίου, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
διασύνδεσης κάθε κράτους μέλους·
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Or. en

Τροπολογία 920
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – εδάφιο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) του προτύπου αξιοπιστίας 
εκπεφρασμένου ως «αναμενόμενο 
έλλειμμα ενέργειας» και της 
«αναμενόμενης απώλειας φορτίου».

γ) του προτύπου αξιοπιστίας 
εκπεφρασμένου ως «αναμενόμενο 
έλλειμμα ενέργειας» και της 
«αναμενόμενης απώλειας φορτίου». Τα 
κράτη μέλη καθορίζουν την 
επιδιωκόμενη αξία για το πρότυπο 
αξιοπιστίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
μεθοδολογία επάρκειας που έχει 
σχεδιαστεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 921
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) δ) τεχνικών συνθηκών παραγωγής 
ενέργειας και λειτουργίας του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων 
τύπου σταθμού παραγωγής, 
χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης, 
σταθμού παραγωγής ενέργειας, διακοπών 
λειτουργίας του δικτύου και των 
παραγόντων μείωσης για όλες τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 922
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Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά για 
τους παραγωγούς και τους διαχειριστές 
δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παραμέτρους της συγκεκριμένης μονάδας 
παραγωγής, την τήρηση των 
χρονοδιαγραμμάτων, την ιδιαιτερότητα 
των μονάδων παραγωγής, τις διακοπές 
μεταφοράς και τους παράγοντες μείωσης 
της αξίας σε όλες τις μονάδες 
παραγωγής·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ΕΔΔΣΜ-ηλ θα πρέπει να προετοιμάσει μια ομοιόμορφη μεθοδολογία προκειμένου να 
υπολογισθούν οι επιπτώσεις των παραγόντων που μειώνουν την αξία σε όλες τις μονάδες 
παραγωγής, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας της παραγωγής να μπορεί να λάβει 
υπόψη την πραγματική ικανότητα τροφοδοσίας του συστήματος από τις μονάδες παραγωγής.

Τροπολογία 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τεχνικών συνθηκών παραγωγής 
ενέργειας και λειτουργίας του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων 
τύπου σταθμού παραγωγής, 
χρονοδιαγραμμάτων συντήρησης, 
σταθμού παραγωγής ενέργειας, διακοπών 
λειτουργίας του δικτύου και των 
παραγόντων μείωσης για όλες τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προετοιμάσει μια ενοποιημένη μέθοδο 
υπολογισμού των παραγόντων μείωσης για όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, έτσι 
ώστε η εκτίμηση της επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορεί να λάβει δεόντως 
υπόψη την πραγματική συμβολή όλων των πόρων.

Τροπολογία 924
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5, οι υποθέσεις 
εργασίας και οι παραδοχές στις οποίες 
βασίζονται, και τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων και έγκρισης από 
τον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5, οι υποθέσεις 
εργασίας και οι παραδοχές στις οποίες 
βασίζονται, και τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης όλων των 
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από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

σχετικών φορέων και έγκρισης από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση της επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη 
διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποθέσεων εργασίας και παραδοχών, ώστε να 
ελέγχεται διεξοδικά από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τροπολογία 926
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5, οι υποθέσεις 
εργασίας και οι παραδοχές στις οποίες 
βασίζονται, και τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης όλων των 
σχετικών φορέων και έγκρισης από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5, οι υποθέσεις 
εργασίας και οι παραδοχές στις οποίες 
βασίζονται, και τα αποτελέσματα της 
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παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 αποτελούν 
αντικείμενο εκ των προτέρων 
διαβούλευσης και έγκρισης από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 929
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 αποτελούν 
αντικείμενο εκ των προτέρων 
διαβούλευσης και έγκρισης από τον 
Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 22.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση και η πρόταση των δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία επάρκειας που έχει σχεδιαστεί από το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 930
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι προτάσεις δυνάμει των 
παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της 
παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ 
των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης 
από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

6. Οι προτάσεις μεθοδολογίας
δυνάμει των παραγράφων 2, 4 και 5 και τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δυνάμει της παραγράφου 3 
αποτελούν αντικείμενο εκ των προτέρων 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους
και έγκρισης από τον Οργανισμό σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 931
Flavio Zanonato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α

Μηχανισμοί δυναμικότητας

1) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν 
να καθιερώνουν μηχανισμούς 
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δυναμικότητας ως έσχατη λύση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την απολύτως 
αναγκαία για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος που εντοπίζεται. Οι 
παράμετροι που καθορίζουν την 
ποσότητα δυναμικότητας της οποίας 
γίνεται η προμήθεια στον μηχανισμό 
δυναμικότητας εγκρίνονται από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή.

2) Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς ούτε εμποδίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Είναι 
ανοικτοί σε όλες τις τεχνολογίες 
ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση 
και στην απόκριση από την πλευρά της 
ζήτησης.

3) Πριν από την καθιέρωση των 
μηχανισμών δυναμικότητας δυνάμει της 
παραγράφου 2, τα κράτη μέλη διενεργούν 
ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στα 
γειτονικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
οποίας διαβουλεύονται τουλάχιστον με τα 
ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά τους 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς αυτών των κρατών μελών.

4) Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσον 
ένας μηχανισμός δυναμικότητας υπό 
μορφή στρατηγικού αποθέματος μπορεί 
να αντιμετωπίσει τα ζητήματα επάρκειας 
που εντοπίζονται στην εκτίμηση 
επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν ένα στρατηγικό απόθεμα. 
Μόνο σε αντίθετη περίπτωση, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
διαφορετικό μηχανισμό δυναμικότητας 
αντί για στρατηγικό απόθεμα.

5) Τα κράτη μέλη δεν καθιερώνουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας όταν:
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α) η εκτίμηση επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπίσει 
ζήτημα επάρκειας πόρων· ή

β) ο λεπτομερής οδικός χάρτης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
δεν έχει λάβει θετική απόφαση από την 
Επιτροπή όπως ορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 3 στοιχείο β).

6) Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει 
μηχανισμό δυναμικότητας, επανεξετάζει 
τον εν λόγω μηχανισμό και διασφαλίζει 
ότι δεν συνάπτονται νέες συμβάσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού στις 
περιπτώσεις που:

α) η εκτίμηση επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπίσει 
ζήτημα επάρκειας πόρων· και/ή

β) τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 
18 παράγραφος 3 δεν έχουν εφαρμοστεί 
επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3 στοιχείο ε).

7) Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι 
προσωρινοί. Εγκρίνονται από την 
Επιτροπή για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
την πενταετία. Καταργούνται σταδιακά ή 
τουλάχιστον μειώνονται, βάσει του 
σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 3.

8) Με εξαίρεση τα στρατηγικά 
αποθέματα, η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
450 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας μετά (την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού).

Or. en

Τροπολογία 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α

Μηχανισμοί δυναμικότητας

1) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν 
να καθιερώνουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας ως έσχατη λύση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την απολύτως 
αναγκαία για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος που εντοπίζεται. Οι 
παράμετροι που καθορίζουν την 
ποσότητα δυναμικότητας της οποίας 
γίνεται η προμήθεια στον μηχανισμό 
δυναμικότητας εγκρίνονται από την 
εθνική ρυθμιστική αρχή.

2) Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς ούτε εμποδίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Είναι 
ανοικτοί σε όλες τις τεχνολογίες 
ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση 
και στην απόκριση από την πλευρά της 
ζήτησης.

3) Πριν από την καθιέρωση των 
μηχανισμών δυναμικότητας δυνάμει της 
παραγράφου 2, τα κράτη μέλη διενεργούν 
ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στα 
γειτονικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
οποίας διαβουλεύονται τουλάχιστον με τα 
ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά τους 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 
φορείς αυτών των κρατών μελών.

4) Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσον 
ένας μηχανισμός δυναμικότητας υπό 
μορφή στρατηγικού αποθέματος μπορεί 
να αντιμετωπίσει τα ζητήματα επάρκειας 
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που εντοπίζονται στην εκτίμηση 
επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν ένα στρατηγικό απόθεμα. 
Μόνο σε αντίθετη περίπτωση, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
διαφορετικό μηχανισμό δυναμικότητας 
αντί για στρατηγικό απόθεμα.

5) Τα κράτη μέλη δεν καθιερώνουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας όταν:

α) η εκτίμηση επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπίσει 
ζήτημα επάρκειας πόρων· ή

β) ο λεπτομερής οδικός χάρτης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 
δεν έχει λάβει θετική απόφαση από την 
Επιτροπή.

6) Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει 
μηχανισμό δυναμικότητας, επανεξετάζει 
τον εν λόγω μηχανισμό και διασφαλίζει 
ότι δεν συνάπτονται νέες συμβάσεις στο 
πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού στις 
περιπτώσεις που:

α) η εκτίμηση επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπίσει 
ζήτημα επάρκειας πόρων· και/ή

β) τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 
18 παράγραφος 3 δεν έχουν εφαρμοστεί 
επαρκώς.

7) Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι 
προσωρινοί. Εγκρίνονται από την 
Επιτροπή για περίοδο που δεν υπερβαίνει 
την πενταετία. Καταργούνται σταδιακά ή 
τουλάχιστον μειώνονται, βάσει του 
σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 
18 παράγραφος 3.

8) Με εξαίρεση τα στρατηγικά 
αποθέματα, η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].
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Or. en

Τροπολογία 933
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το 
απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Διενεργείται διεξοδική 
ανάλυση κόστους-οφέλους προκειμένου 
να αιτιολογηθεί η ανάγκη επίτευξης 
ορισμένου επιπέδου ασφάλειας του 
εφοδιασμού, καθώς και να αιτιολογηθεί η 
ανάγκη θέσπισης μηχανισμών 
δυναμικότητας για την επίτευξη αυτού 
του αναγκαίου επιπέδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού θα πρέπει να καθοριστεί με γνώμονα την αξία 
που δίνουν οι καταναλωτές στην ηλεκτρική ενέργεια (VoLL - αξία απώλειας φορτίου) μέσω της 
αντιστοιχίας μεταξύ του οριακού κόστους ασφάλισης των καταναλωτών κατά των διακοπών 
ρεύματος και του κόστους των επιπρόσθετων διακοπών ρεύματος για τους καταναλωτές. Όσον 
αφορά την επίτευξη του εν λόγω απαραίτητου επιπέδου και εφόσον οι μηχανισμοί ανταμοιβής 
της δυναμικότητας στρεβλώνουν την αγορά, θα πρέπει να θεσπίζονται μόνο μετά την 
επιβεβαίωση τόσο της τεχνικής τους αναγκαιότητας όσο και της οικονομικής τους απόδοσης, 
μετά την αξιολόγηση άλλων εναλλακτικών λύσεων.

Τροπολογία 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν. Σε περίπτωση διασυνοριακών 
ζωνών προσφοράς, τα εν λόγω πρότυπα 
αξιοπιστίας καθορίζονται από κοινού από 
τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 935
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή και 
αντικειμενικό τρόπο το επίπεδο ασφάλειας 
του εφοδιασμού το οποίο κρίνουν 
απαραίτητο. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
θεσπίζεται σε τεχνικά εφικτό και 
οικονομικά αποδοτικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την προσπάθεια αιτιολόγησης της χρήσης μηχανισμού δυναμικότητας, ένα κράτος μέλος 
θα μπορούσε ενδεχομένως να θεσπίσει ένα υπερβολικά υψηλό και ανέφικτο πρότυπο 
αξιοπιστίας, το οποίο θα απαιτούσε τη χρήση αντίστοιχου μηχανισμού δυναμικότητας για την 
τήρησή του. Προς το συμφέρον της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της ελαχιστοποίησης 
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, το πρότυπο αξιοπιστίας θα πρέπει 
να θεσπίζεται στο πλέον τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 936
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το 
απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας του 
εφοδιασμού. Αυτό το πρότυπο 
αξιοπιστίας θα πρέπει να θεσπίζεται σε 
τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καθορίζει με διαφανή τρόπο το 
απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας του 
εφοδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον προσδιορισμό του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
περιβάλλον και την ανάγκη αποφυγής επιδοτήσεων επιζήμιων για το περιβάλλον.

Τροπολογία 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το 
απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας του 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 939
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
πρότυπο αξιοπιστίας που καταδεικνύει με 
διαφανή τρόπο το επίπεδο ασφάλειας του 
εφοδιασμού το οποίο επιθυμούν.

Or. en

Τροπολογία 940
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εφαρμογή μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που 
καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο 
ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο 
επιθυμούν.

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
πρότυπο αξιοπιστίας που καταδεικνύει με 
διαφανή τρόπο το επίπεδο ασφάλειας του 
εφοδιασμού το οποίο επιθυμούν.

Or. en
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Τροπολογία 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5.

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας και την ανάγκη να 
αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
των επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων και οι στρεβλώσεις της 
αγοράς μέσω της δημιουργίας 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον προσδιορισμό του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού, τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
περιβάλλον και την ανάγκη αποφυγής επιδοτήσεων επιζήμιων για το περιβάλλον.

Τροπολογία 942
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5.

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξέλιξη της ζήτησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 
και την ανάγκη να αποφευχθούν 
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επιδοτήσεις επιζήμιες για το περιβάλλον 
και την οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 943
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5.

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας και την ανάγκη να 
αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
των επιζήμιων για το περιβάλλον 
επιδοτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 944
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5.

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή του κράτους μέλους ή από αρχή 
εντεταλμένη από το κράτος μέλος, με 
βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 5.

Or. en
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Τροπολογία 945
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5.

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση μια συμφωνημένη
μεθοδολογία σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 946
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από την εθνική ρυθμιστική 
αρχή με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 5.

2. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
καθορίζεται από το κράτος μέλος ή από 
αρχή εντεταλμένη από το κράτος μέλος
με βάση τη μεθοδολογία σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτιμούμε το πρότυπο αξιοπιστίας να θεσπίζεται είτε απευθείας από το κράτος μέλος είτε 
έμμεσα από αρχή εντεταλμένη από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
υπολογίζεται με βάση την αξία απώλειας 
φορτίου και το κόστος νέας εισόδου σε 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

3. Το πρότυπο αξιοπιστίας 
υπολογίζεται με βάση το κόστος νέας 
εισόδου σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 948
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράμετροι που καθορίζουν την 
ποσότητα δυναμικότητας της οποίας 
γίνεται η προμήθεια στον μηχανισμό 
δυναμικότητας εγκρίνονται από την εθνική 
ρυθμιστική αρχή.

4. Οι παράμετροι που καθορίζουν την 
ποσότητα δυναμικότητας της οποίας 
γίνεται η προμήθεια στον μηχανισμό 
δυναμικότητας εγκρίνονται από την 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οι 
μηχανισμοί δυναμικότητας είναι ανοιχτοί 
στην άμεση διασυνοριακή συμμετοχή με 
άλλα κράτη μέλη, εφόσον υπάρχει άμεση
σύνδεση δικτύου μεταξύ των εν λόγω 
κρατών μελών και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό. Σε αυτή 
την περίπτωση, η άμεση διασυνοριακή 
συμμετοχή είναι ανοιχτή στους παρόχους 
δυναμικότητας που βρίσκονται στα 
σχετικά κράτη μέλη, και όταν αυτό δεν
είναι εφικτό, στις διασυνδέσεις με το 
κράτος μέλος που εφαρμόζει τον 
μηχανισμό.
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Or. fr

Τροπολογία 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση διασυνοριακή συμμετοχή, 
μέσω της οποίας οι δυναμικότητες που 
βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον 
υπάρχει σύνδεση δικτύου μεταξύ του εν 
λόγω κράτους μέλους ή των γραμμών 
διασύνδεσης, μπορούν να πιστοποιηθούν 
στον μηχανισμό δυναμικότητας και 
ανταμείβονται για τη συμμετοχή τους, με 
την επιφύλαξη των περιορισμών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τους κανόνες της διασυνοριακής 
συμμετοχής στον μηχανισμό δυναμικότητάς τους με τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας.

Τροπολογία 951
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση διασυνοριακή συμμετοχή, 
μέσω της οποίας οι δυναμικότητες που 
βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή οι 
γραμμές διασύνδεσης μπορούν να 
πιστοποιηθούν στον μηχανισμό 
δυναμικότητας και ανταμείβονται για τη 
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μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

συμμετοχή τους, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 2α.

Or. en

Τροπολογία 952
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση διασυνοριακή συμμετοχή, 
μέσω της οποίας οι δυναμικότητες που 
βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή/και οι 
γραμμές διασύνδεσης μπορούν να 
πιστοποιηθούν στον μηχανισμό 
δυναμικότητας και ανταμείβονται για τη 
συμμετοχή τους, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2α.

Or. en

Τροπολογία 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, στο βαθμό που η 
δυναμικότητα στο άλλο κράτος μέλος 
μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει ενός 
συγκεκριμένου μηχανισμού
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δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς της παραγράφου 2 και 2α.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τους κανόνες συμμετοχής της 
διασυνοριακής δυναμικότητας στους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος, διατηρώντας 
παράλληλα κάποια ευελιξία στην εφαρμογή των κριτηρίων.

Τροπολογία 954
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Όλοι οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
πλην των στρατηγικών αποθεμάτων είναι 
ανοιχτοί στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για τα στρατηγικά αποθέματα.

Τροπολογία 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
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δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει φυσική 
σύνδεση δικτύου μεταξύ του εν λόγω 
κράτους μέλους και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 956
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας και 
τα στρατηγικά αποθέματα είναι ανοιχτά
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 957
András Gyürk, György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων μπορούν να 
είναι ανοιχτοί στην άμεση συμμετοχή 
παρόχων δυναμικότητας που βρίσκονται 
σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει 
σύνδεση δικτύου μεταξύ του εν λόγω 
κράτους μέλους και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en
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Τροπολογία 958
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί είναι ανοιχτοί στην 
άμεση συμμετοχή παρόχων δυναμικότητας 
που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, 
εφόσον υπάρχει σύνδεση δικτύου μεταξύ 
του εν λόγω κράτους μέλους και της ζώνης 
προσφοράς που εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 21 παράγραφος 1 εξαιρεί τη διασυνοριακή συμμετοχή 
στον μηχανισμό δυναμικότητας για τα στρατηγικά αποθέματα. Αυτή η εξαίρεση δεν 
αιτιολογείται σε κανένα σημείο της πρότασης και στη γνωμοδότησή μας δεν υπάρχει ούτε 
θεωρητική αιτιολόγηση για την εν λόγω εξαίρεση. Τα στρατηγικά αποθέματα αποτελούν μια 
τυπική μορφή μηχανισμού δυναμικότητας, όπου η διασυνοριακή συμμετοχή μπορεί να αποφέρει 
αυξημένη αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τα στρατηγικά αποθέματα, αυτό το θέμα έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φέρνει νέες δυνατότητες για την αποτελεσματική κοινή χρήση της 
πλεονάζουσας επάρκειας παραγωγής ενέργειας μεταξύ γειτονικών χωρών.

Τροπολογία 959
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 

1. Οι μηχανισμοί είναι ανοιχτοί στην 
άμεση συμμετοχή παρόχων δυναμικότητας 
που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, 
εφόσον υπάρχει σύνδεση δικτύου μεταξύ 
του εν λόγω κράτους μέλους και της ζώνης 
προσφοράς που εφαρμόζει τον μηχανισμό.
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μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 960
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί είναι ανοιχτοί στην 
άμεση συμμετοχή παρόχων δυναμικότητας 
που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, 
εφόσον υπάρχει σύνδεση δικτύου μεταξύ 
του εν λόγω κράτους μέλους και της ζώνης 
προσφοράς που εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 961
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
είναι ανοιχτοί στην άμεση συμμετοχή 
παρόχων δυναμικότητας που βρίσκονται 
σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει 
σύνδεση δικτύου μεταξύ του εν λόγω 
κράτους μέλους και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συμμετοχή θα πρέπει να ισχύει για όλα τα είδη μηχανισμών που έχουν στόχο τη 
διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών αποθεμάτων.

Τροπολογία 962
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
είναι ανοιχτοί στην άμεση συμμετοχή 
παρόχων δυναμικότητας που βρίσκονται 
σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει 
σύνδεση δικτύου μεταξύ του εν λόγω 
κράτους μέλους και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι μηχανισμοί πλην των 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι ανοιχτοί 
στην άμεση συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, εφόσον υπάρχει σύνδεση 
δικτύου μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

1. Οι μηχανισμοί είναι ανοιχτοί στην 
άμεση διασυνοριακή συμμετοχή παρόχων 
δυναμικότητας που βρίσκονται σε άλλο 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το επίπεδο 
διασύνδεσης μεταξύ του εν λόγω κράτους 
μέλους και της ζώνης προσφοράς που 
εφαρμόζει τον μηχανισμό.

Or. en

Τροπολογία 964
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Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αλλοδαπή δυναμικότητα που μπορεί να 
παρέχει ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
επιλέξιμη αλλοδαπή δυναμικότητα που 
μπορεί να παρέχει ισοδύναμη συμβολή 
στην επάρκεια του συστήματός τους με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τους κανόνες της διασυνοριακής 
συμμετοχής στον μηχανισμό δυναμικότητάς τους με τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας.

Τροπολογία 965
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αλλοδαπή δυναμικότητα που μπορεί να 
παρέχει ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
επιλέξιμη αλλοδαπή δυναμικότητα που 
μπορεί να παρέχει ισοδύναμη συμβολή 
στην επάρκεια του συστήματός τους με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

Or. en

Τροπολογία 966
András Gyürk, György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αλλοδαπή δυναμικότητα που μπορεί να 
παρέχει ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να
διασφαλίζουν ότι η επιλέξιμη αλλοδαπή 
δυναμικότητα που μπορεί να παρέχει 
ισοδύναμη συμβολή στην επάρκεια του 
συστήματός τους με τις εγχώριες 
δυναμικότητες έχει την ευκαιρία να 
συμμετέχει στην ίδια ανταγωνιστική 
διαδικασία με την εγχώρια δυναμικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υποχρεωτικό άνοιγμα προς αλλοδαπή δυναμικότητα μπορεί να παρεμβαίνει στους στόχους 
της εγχώριας ενεργειακής πολιτικής. Τα κίνητρα για την κατασκευή νέων εγχώριων σταθμών 
παραγωγής ενέργειας μπορεί να μειωθούν δραματικά.

Τροπολογία 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αλλοδαπή δυναμικότητα που μπορεί να 
παρέχει ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
καθορισμένη αλλοδαπή δυναμικότητα που 
μπορεί να συνεισφέρει ισοδύναμα στο 
δίκτυο με τις εγχώριες δυναμικότητες έχει 
την ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τους κανόνες συμμετοχής της 
διασυνοριακής δυναμικότητας στους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος, διατηρώντας 
παράλληλα κάποια ευελιξία στην εφαρμογή των κριτηρίων.
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Τροπολογία 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αλλοδαπή δυναμικότητα που μπορεί να 
παρέχει ισοδύναμες τεχνικές επιδόσεις με 
τις εγχώριες δυναμικότητες έχει την 
ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
επιλέξιμη αλλοδαπή δυναμικότητα που 
μπορεί να παρέχει ισοδύναμες τεχνικές 
επιδόσεις με τις εγχώριες δυναμικότητες 
έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στην ίδια 
ανταγωνιστική διαδικασία με την εγχώρια 
δυναμικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το κράτος μέλος που εφαρμόζει 
τον μηχανισμό μπορεί να περιορίσει την 
άμεση διασυνοριακή συμμετοχή μόνο σε:

α. ζώνες προσφοράς με άμεση σύνδεση 
δικτύου μεταξύ της συγκεκριμένης ζώνης 
προσφοράς και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό·

β. ζώνες προσφοράς που δεν εφαρμόζουν 
στρατηγικά αποθέματα·

γ. παρόχους δυναμικότητας που δεν 
συμμετέχουν ήδη σε άλλον μηχανισμό 
δυναμικότητας για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου 
ισχύουν οι εν λόγω περιορισμοί, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να 
λαμβάνουν υπόψη στις απαιτήσεις 
δυναμικότητας τη συμβολή των εν λόγω 
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μη επιλέξιμων δυναμικοτήτων στην 
επάρκεια των συστημάτων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιούνται να περιορίζουν τη διασυνοριακή συμμετοχή των 
παρόχων δυναμικότητας από ζώνη προσφοράς που εφαρμόζει στρατηγικό απόθεμα.

Τροπολογία 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το κράτος μέλος που χρησιμοποιεί 
μηχανισμό δυναμικότητας μπορεί να 
περιορίσει την άμεση συμμετοχή της 
διασυνοριακής δυναμικότητας:

α) μόνο στις ζώνες τιμών που συνδέονται 
άμεσα με τη ζώνη τιμών, στο πλαίσιο της 
οποίας εφαρμόζεται ο μηχανισμός 
δυναμικότητας,

β) μόνο στις ζώνες τιμών που δεν 
εφαρμόζουν τον μηχανισμό στρατηγικών 
αποθεμάτων,

γ) μόνο για τους προμηθευτές 
δυναμικότητας που δεν συμμετέχουν σε 
κανέναν άλλο μηχανισμό δυναμικότητας 
εντός της ίδιας περιόδου παράδοσης.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
ισχύουν οι προαναφερθέντες περιορισμοί, 
τα κράτη μέλη θα εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να συνεισφέρουν στην 
επάρκεια της παραγωγής με τη 
δυναμικότητα που θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν σε αυτή, εάν δεν υπήρχαν 
οι περιορισμοί.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τους κανόνες συμμετοχής της 
διασυνοριακής δυναμικότητας στους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος, διατηρώντας 
παράλληλα κάποια ευελιξία στην εφαρμογή των κριτηρίων.

Τροπολογία 971
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το κράτος μέλος που εφαρμόζει 
τον μηχανισμό μπορεί να περιορίσει την 
άμεση διασυνοριακή συμμετοχή:

α. μόνο σε ζώνες προσφοράς με άμεση 
σύνδεση δικτύου μεταξύ της 
συγκεκριμένης ζώνης προσφοράς και της 
ζώνης προσφοράς που εφαρμόζει τον 
μηχανισμό·

β. μόνο σε ζώνες προσφοράς που δεν 
εφαρμόζουν στρατηγικά αποθέματα·

γ. μόνο σε παρόχους δυναμικότητας που 
δεν συμμετέχουν ήδη σε άλλον μηχανισμό 
δυναμικότητας για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου ισχύουν οι εν λόγω 
περιορισμοί, τα κράτη μέλη θα πρέπει, εν 
πάση περιπτώσει, να λαμβάνουν υπόψη 
στις απαιτήσεις δυναμικότητας τη 
συμβολή των εν λόγω μη επιλέξιμων 
δυναμικοτήτων στην επάρκεια των 
συστημάτων τους.

Or. en

Τροπολογία 972
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το κράτος μέλος που εφαρμόζει 
τον μηχανισμό μπορεί να περιορίσει την 
άμεση διασυνοριακή συμμετοχή μόνο σε:

α) ζώνες προσφοράς με άμεση σύνδεση 
δικτύου μεταξύ της συγκεκριμένης ζώνης 
προσφοράς και της ζώνης προσφοράς 
που εφαρμόζει τον μηχανισμό·

β) ζώνες προσφοράς που δεν εφαρμόζουν 
στρατηγικά αποθέματα·

γ) παρόχους δυναμικότητας που δεν 
συμμετέχουν ήδη σε άλλον μηχανισμό 
δυναμικότητας για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης.

Or. en

Τροπολογία 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τη 
δυναμικότητα που βρίσκεται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών.

(3) Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τη 
δυναμικότητα που βρίσκεται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών. Ωστόσο, εν προκειμένω 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε 
ειδικές ακραίες καταστάσεις η εθνική 
δυναμικότητα καλύπτει πρωτίστως τις 
ανάγκες στο εσωτερικό της εκάστοτε 
χώρας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ειδικές ακραίες καταστάσεις, η εθνική δυναμικότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
πρωτίστως στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους.
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Τροπολογία 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τη 
δυναμικότητα που βρίσκεται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών.

3. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τους επιλέξιμους παρόχους 
δυναμικότητας που βρίσκονται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τους κανόνες της διασυνοριακής 
συμμετοχής στον μηχανισμό δυναμικότητάς τους με τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας.

Τροπολογία 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τη 
δυναμικότητα που βρίσκεται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών.

3. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν την 
καθορισμένη δυναμικότητα που βρίσκεται 
στην επικράτειά τους όσον αφορά τη 
συμμετοχή σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
άλλων κρατών μελών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τους κανόνες συμμετοχής της 
διασυνοριακής δυναμικότητας στους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος, διατηρώντας 
παράλληλα κάποια ευελιξία στην εφαρμογή των κριτηρίων.

Τροπολογία 976
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Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τη 
δυναμικότητα που βρίσκεται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών.

3. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τους επιλέξιμους παρόχους 
δυναμικότητας που βρίσκονται στην 
επικράτειά τους όσον αφορά τη συμμετοχή 
σε μηχανισμούς δυναμικότητας άλλων 
κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διασυνοριακή συμμετοχή σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας για ολόκληρη 
την αγορά δεν αλλάζει, τροποποιεί ή 
άλλως επηρεάζει τα διαζωνικά 
χρονοδιαγράμματα και τις φυσικές ροές 
μεταξύ κρατών μελών που καθορίζονται 
αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της 
κατανομής δυναμικότητας δυνάμει του 
άρθρου 14.

4. Η διασυνοριακή συμμετοχή σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας δεν αλλάζει, 
τροποποιεί ή άλλως επηρεάζει τα 
διαζωνικά χρονοδιαγράμματα και τις 
φυσικές ροές μεταξύ κρατών μελών που 
καθορίζονται αποκλειστικά από το 
αποτέλεσμα της κατανομής δυναμικότητας 
δυνάμει του άρθρου 14.

Or. fr

Τροπολογία 978
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διασυνοριακή συμμετοχή σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας για ολόκληρη 

4. Η διασυνοριακή συμμετοχή σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας δεν αλλάζει, 
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την αγορά δεν αλλάζει, τροποποιεί ή 
άλλως επηρεάζει τα διαζωνικά 
χρονοδιαγράμματα και τις φυσικές ροές 
μεταξύ κρατών μελών που καθορίζονται 
αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της 
κατανομής δυναμικότητας δυνάμει του 
άρθρου 14.

τροποποιεί ή άλλως επηρεάζει τα 
διαζωνικά χρονοδιαγράμματα και τις 
φυσικές ροές μεταξύ κρατών μελών που 
καθορίζονται αποκλειστικά από το 
αποτέλεσμα της κατανομής δυναμικότητας 
δυνάμει του άρθρου 14.

Or. en

Τροπολογία 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διασυνοριακή συμμετοχή σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας για ολόκληρη 
την αγορά δεν αλλάζει, τροποποιεί ή 
άλλως επηρεάζει τα διαζωνικά 
χρονοδιαγράμματα και τις φυσικές ροές 
μεταξύ κρατών μελών που καθορίζονται 
αποκλειστικά από το αποτέλεσμα της 
κατανομής δυναμικότητας δυνάμει του 
άρθρου 14.

4. Η διασυνοριακή συμμετοχή σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας δεν αλλάζει, 
τροποποιεί ή άλλως επηρεάζει τα 
διαζωνικά χρονοδιαγράμματα και τις 
φυσικές ροές μεταξύ κρατών μελών που 
καθορίζονται αποκλειστικά από το 
αποτέλεσμα της κατανομής δυναμικότητας 
δυνάμει του άρθρου 14.

Or. en

Τροπολογία 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
περισσότερους από έναν μηχανισμούς για 
την ίδια προθεσμία παράδοσης. 
Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 

διαγράφεται
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περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 981
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
περισσότερους από έναν μηχανισμούς για 
την ίδια προθεσμία παράδοσης.

Or. en

Τροπολογία 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 

(5) Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν
να συμμετέχουν σε έναν μόνο μηχανισμό 
εκτός της αγοράς της χώρας τους για την 
ίδια προθεσμία παράδοσης. Υπόκεινται σε 
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διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

πληρωμές μη διαθεσιμότητας σε 
περίπτωση μη διαθεσιμότητας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι δυναμικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν σε έναν μόνο μηχανισμό εκτός της αγοράς 
της χώρας τους για την ίδια προθεσμία παράδοσης. Σε περίπτωση συμμετοχής των παρόχων 
δυναμικότητας σε περισσότερους μηχανισμούς εκτός της αγοράς της χώρας τους για την ίδια 
προθεσμία παράδοσης υπάρχει κίνδυνος μη διαθεσιμότητας της αναγκαίας δυναμικότητας.

Τροπολογία 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

5. Με την επιφύλαξη των 
περιορισμών της παραγράφου 2, οι
πάροχοι δυναμικότητας μπορούν να 
συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν 
μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας.
.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν τους κανόνες συμμετοχής της 
διασυνοριακής δυναμικότητας στους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος, διατηρώντας 
παράλληλα κάποια ευελιξία στην εφαρμογή των κριτηρίων.
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Τροπολογία 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
περισσότερους από έναν μηχανισμούς για 
την ίδια προθεσμία παράδοσης. Υπόκεινται 
σε πληρωμές μη διαθεσιμότητας σε 
περίπτωση μη διαθεσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 985
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που υπάρχει 
ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή περισσότερες 
ζώνες προσφοράς όπου έχει συνάψει 
σύμβαση ο πάροχος δυναμικότητας.

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που υπάρχει 
ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή περισσότερες 
ζώνες προσφοράς όπου έχει συνάψει 
σύμβαση ο πάροχος δυναμικότητας. Οι 
πάροχοι δυναμικότητας επιτρέπεται να 
συμμετέχουν με ανώτατο όριο τη 
διαθέσιμη μέγιστη δυναμικότητά τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ κάποιος πάροχος δυναμικότητας μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν 
μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία παράδοσης, οι πάροχοι δυναμικότητας δεν επιτρέπεται να 
συμμετέχουν με περισσότερη από τη διαθέσιμη μέγιστη δυναμικότητά τους, προκειμένου να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια εφοδιασμού.

Τροπολογία 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας ή σε περίπτωση 
αδυναμίας τήρησης του συνόλου των 
δεσμεύσεών τους.

Or. fr

Τροπολογία 987
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 

5. Με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που ορίζονται στην 
παράγραφο 2, οι πάροχοι δυναμικότητας 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
περισσότερους από έναν μηχανισμούς για 
την ίδια προθεσμία παράδοσης. Υπόκεινται 
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περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

σε πληρωμές μη διαθεσιμότητας σύμφωνα 
με τους κοινούς κανόνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 10 στοιχείο δ) σε 
περίπτωση μη διαθεσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν 
να συμμετέχουν σε περισσότερους από 
έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή 
περισσότερες πληρωμές μη 
διαθεσιμότητας σε περίπτωση που 
υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή 
περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει 
συνάψει σύμβαση ο πάροχος 
δυναμικότητας.

5. Με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που ορίζονται στην 
παράγραφο 2, οι πάροχοι δυναμικότητας 
μπορούν να συμμετέχουν σε 
περισσότερους από έναν μηχανισμούς για 
την ίδια προθεσμία παράδοσης. Υπόκεινται 
σε πληρωμές μη διαθεσιμότητας σύμφωνα 
με τους κοινούς κανόνες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 10 στοιχείο δ) σε 
περίπτωση μη διαθεσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν τους κανόνες της διασυνοριακής 
συμμετοχής στον μηχανισμό δυναμικότητάς τους με τον απαραίτητο βαθμό ευελιξίας.

Τροπολογία 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(6) Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα 
όπου εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός 
για κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστιθέμενη αξία της δημιουργίας περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων δεν είναι 
καθόλου σαφής. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας συνιστά μια ήδη υπάρχουσα ένωση 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα επιπλέον όργανο θα 
προκαλούσε δυσανάλογα υψηλή διοικητική και γραφειοκρατική επιβάρυνση. Πρέπει πάση θυσία 
να αποφευχθούν οι επικαλύψεις των δομών.

Τροπολογία 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Εκεί όπου εφαρμόζονται 
μηχανισμοί δυναμικότητας, οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
επικουρούν τις ενδιαφερόμενες 
ρυθμιστικές αρχές στον υπολογισμό της 
μέγιστης διαθέσιμης δυναμικότητας
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.
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Or. fr

Τροπολογία 991
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υπολογίζουν σε ετήσια βάση, 
σε συντονισμό με τους οικείους ΔΣΜ, τη 
μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα εισόδου 
για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 992
Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 

6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
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δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 993
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 994
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 

6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
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ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας δεν θα αναλάμβαναν την 
αρμοδιότητα να υπολογίζουν τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα εισόδου για τη συμμετοχή 
αλλοδαπής δυναμικότητας στον μηχανισμό δυναμικότητας, η παρούσα διάταξη θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Οι διαχειριστές των δικτύων 
μεταφοράς υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να παραμείνει υπό την ευθύνη των κρατών μελών.

Τροπολογία 997
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Ο σχετικός διαχειριστής 
συστημάτων μεταφοράς υπολογίζει σε 
ετήσια βάση τη μέγιστη διαθέσιμη 
δυναμικότητα εισόδου για την συμμετοχή 
αλλοδαπής δυναμικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη την αναμενόμενη διαθεσιμότητα 
της διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 998
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση 
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Οι σχετικοί διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς υπολογίζουν σε 
ετήσια βάση τη μέγιστη διαθέσιμη 
δυναμικότητα εισόδου για την συμμετοχή 
αλλοδαπής δυναμικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη την αναμενόμενη διαθεσιμότητα 
της διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση
τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα 
εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6. Όπου εφαρμόζονται συστήματα 
δυναμικότητας, οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς υπολογίζουν τη 
μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα εισόδου 
για την συμμετοχή αλλοδαπής 
δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 
αναμενόμενη διαθεσιμότητα της 
διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση 
ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο 
σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για 
κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.
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Or. en

Τροπολογία 1000
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τυχόν διαφορά στο κόστος 
αλλοδαπής δυναμικότητας και εγχώριας 
δυναμικότητας η οποία προκύπτει από 
την κατανομή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7, περιέρχεται στους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
επιμερίζεται μεταξύ τους σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 στοιχείο β). Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά για τους 
σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τυχόν διαφορά στο κόστος 
αλλοδαπής δυναμικότητας και εγχώριας 
δυναμικότητας η οποία προκύπτει από 
την κατανομή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 7, περιέρχεται στους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
επιμερίζεται μεταξύ τους σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 10 στοιχείο β). Οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς χρησιμοποιούν τα 

8. Τυχόν εισοδήματα που 
αποκομίζουν οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς από την κατανομή που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7,
επιμερίζεται μεταξύ αυτών σύμφωνα με 
μεθοδολογία εγκεκριμένη από τη 
ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο εφαρμόζεται ο μηχανισμός αφού 
ζητηθεί η γνώμη των ρυθμιστικών αρχών 
των γειτονικών κρατών μελών. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
χρησιμοποιούν τα έσοδα αυτά για τους 
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έσοδα αυτά για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς όπου βρίσκεται η αλλοδαπή 
δυναμικότητα:

9. Οι διαχειριστές συστημάτων όπου 
βρίσκεται η αλλοδαπή δυναμικότητα:

Or. fr

Τροπολογία 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαπιστώνει κατά πόσον οι 
ενδιαφερόμενοι πάροχοι δυναμικότητας 
μπορούν να παρέχουν τις τεχνικές 
επιδόσεις που απαιτούνται από τον 
μηχανισμό δυναμικότητας στον οποίο 
προτίθεται να συμμετάσχει ο πάροχος 
δυναμικότητας και καταχωρίζει τον 
πάροχο δυναμικότητας στο μητρώο ως 
επιλέξιμο πάροχο δυναμικότητας.

α) διαπιστώνουν κατά πόσον οι 
ενδιαφερόμενοι πάροχοι δυναμικότητας 
μπορούν να παρέχουν τις τεχνικές 
επιδόσεις που απαιτούνται από τον 
μηχανισμό δυναμικότητας στον οποίο 
προτίθεται να συμμετάσχει ο πάροχος 
δυναμικότητας και καταχωρίζουν τον 
πάροχο δυναμικότητας στο μητρώο ως 
επιλέξιμο πάροχο δυναμικότητας.

Or. fr

Τροπολογία 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 21 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διενεργεί ελέγχους διαθεσιμότητας, 
ανάλογα με την περίπτωση.

β) διενεργούν ελέγχους 
διαθεσιμότητας, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεθοδολογία για τον υπολογισμό
της μέγιστης δυναμικότητας εισόδου για 
διασυνοριακή συμμετοχή, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 6·

α) αρχές για την εκτίμηση της 
μέγιστης δυναμικότητας εισόδου για 
διασυνοριακή συμμετοχή, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 6·

Or. fr

Τροπολογία 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μεθοδολογία για τον επιμερισμό 
των εσόδων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κοινούς κανόνες για τη διενέργεια 
των ελέγχων διαθεσιμότητας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 9 στοιχείο 
β)·

γ) κοινές αρχές για τη διενέργεια των 
ελέγχων διαθεσιμότητας που αναφέρονται 
στην παράγραφο 9 στοιχείο β)·

Or. fr

Τροπολογία 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κοινούς κανόνες για τον 
προσδιορισμό του πότε οφείλεται πληρωμή 
μη διαθεσιμότητας·

δ) κοινές αρχές για τον προσδιορισμό 
του πότε οφείλεται πληρωμή μη 
διαθεσιμότητας·

Or. fr

Τροπολογία 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κοινούς κανόνες για τον 
προσδιορισμό της δυναμικότητας που είναι 
επιλέξιμη για συμμετοχή, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 9 στοιχείο α)·

στ) κοινές αρχές για τον προσδιορισμό 
της δυναμικότητας που είναι επιλέξιμη για 
συμμετοχή, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 9 στοιχείο α)·

Or. fr

Τροπολογία 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο Οργανισμός εξακριβώνει κατά 
πόσον οι δυναμικότητες έχουν υπολογιστεί 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 10 στοιχείο 
α).

11. Ο Οργανισμός εξακριβώνει κατά 
πόσον οι δυναμικότητες έχουν υπολογιστεί 
σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται
στην παράγραφο 10 στοιχείο α).

Or. fr

Τροπολογία 1011
Flavio Zanonato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους 
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

1. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας, 
εκτός των στρατηγικών αποθεμάτων:

α) δεν δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις 
της αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές·

β) δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι 
αναγκαίο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα επάρκειας 
στα κράτη μέλη, και ενεργούν σύμφωνα 
με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία επάρκειας 
που έχει σχεδιαστεί από το ΕΔΔΣΜ 
ηλεκτρικής ενέργειας·
γ) επιλέγουν τους παρόχους 
δυναμικότητας μέσω διαφανούς και 
αμερόληπτης διαδικασίας βασιζόμενης 
στην αγορά·
δ) είναι ουδέτεροι από τεχνολογική 
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άποψη·
ε) είναι προσωρινοί και εγκρίνονται από 
την Επιτροπή για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει την πενταετία·
στ) εφαρμόζουν προϊόντα δυναμικότητας 
που δεν εκδίδονται για διάστημα άνω των 
δύο ετών·
ζ) παρέχουν κίνητρα ώστε οι πάροχοι 
δυναμικότητας να είναι διαθέσιμοι σε 
ώρες αναμενόμενης καταπόνησης του 
συστήματος·
η) διασφαλίζουν ότι η αμοιβή 
καθορίζεται μέσω διαδικασίας 
βασιζόμενης στην αγορά·
θ) καθορίζουν τις τεχνικές προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή των παρόχων 
δυναμικότητας πριν από τη διαδικασία 
επιλογής·
ι) είναι ανοικτοί στη συμμετοχή όλων των 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων της 
ανανεώσιμης ενέργειας, της αποθήκευσης 
και της διαχείρισης από την πλευρά της 
ζήτησης που είναι σε θέση να παράσχουν 
τις απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις·
ια) επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις 
στους παρόχους δυναμικότητας όταν δεν 
είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση 
καταπόνησης του συστήματος·
ιβ) δεν είναι ανοικτοί στη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας με εκπομπές άνω 
των 450 gr CO2/kWh κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού·
ιγ) καταργούνται σταδιακά ή τουλάχιστον 
σταδιακά μετατρέπονται σε στρατηγικά 
αποθέματα έπειτα από μια 
προκαθορισμένη περίοδο, με βάση την 
πλήρη εφαρμογή των μέτρων που 
περιγράφονται στον οδικό χάρτη
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

β) Τα κράτη μέλη διενεργούν τις δικές τους εκτιμήσεις και μελέτες επάρκειας, βάσει των οποίων 
αποφασίζουν κατά πόσο θα θεσπίσουν μηχανισμούς δυναμικότητας στο σύστημά τους. 
Χρειάζονται οπωσδήποτε κοινοί κανόνες και μεθοδολογίες της ΕΕ για την εκτίμηση της 
επάρκειας παραγωγής ενέργειας. ιβ) Η καθιέρωση ενός προτύπου επιδόσεων ως προς τις 
εκπομπές συνάδει με τη θέσπιση ρεαλιστικών, φιλόδοξων ορίων.
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Τροπολογία 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν 
να καθιερώνουν μηχανισμούς
δυναμικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και τους 
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

1. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας, 
εκτός των στρατηγικών αποθεμάτων:

α) δεν δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις 
της αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές·

β) δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι 
αναγκαίο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα ζητήματα επάρκειας·
γ) επιλέγουν τους παρόχους 
δυναμικότητας μέσω διαφανούς και 
αμερόληπτης διαδικασίας βασιζόμενης 
στην αγορά·
δ) βασίζονται στην αγορά και είναι 
ουδέτεροι από τεχνολογική άποψη·
ε) είναι προσωρινοί και εγκρίνονται από 
την Επιτροπή για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει την πενταετία·
στ) εφαρμόζουν προϊόντα δυναμικότητας 
που δεν εκδίδονται για διάστημα άνω των 
δύο ετών·
ζ) παρέχουν κίνητρα ώστε οι πάροχοι 
δυναμικότητας να είναι διαθέσιμοι σε 
ώρες αναμενόμενης καταπόνησης του 
συστήματος·
η) διασφαλίζουν ότι η αμοιβή 
καθορίζεται μέσω διαδικασίας 
βασιζόμενης στην αγορά·
θ) καθορίζουν τις τεχνικές προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή των παρόχων
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δυναμικότητας πριν από τη διαδικασία 
επιλογής·
ι) είναι ανοικτοί στη συμμετοχή όλων των 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων της 
ανανεώσιμης ενέργειας, της αποθήκευσης 
και της διαχείρισης από την πλευρά της 
ζήτησης που είναι σε θέση να παράσχουν 
τις απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις·
ια) επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις 
στους παρόχους δυναμικότητας όταν δεν 
είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση 
καταπόνησης του συστήματος·
ιβ) δεν είναι ανοικτοί στη δυναμικότητα 
παραγωγής ενέργειας με εκπομπές άνω 
των 550 gr CO2/kWh κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού·
ιγ) καταργούνται σταδιακά ή τουλάχιστον 
σταδιακά μετατρέπονται σε στρατηγικά 
αποθέματα έπειτα από μια 
προκαθορισμένη περίοδο, με βάση την 
πλήρη εφαρμογή των μέτρων που 
περιγράφονται στον οδικό χάρτη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3

Or. en

Τροπολογία 1013
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν προσωρινά μηχανισμούς 
δυναμικότητας ως έσχατη λύση. Η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει μια 
απόφαση που θα επιτρέπει τη χορήγηση 
του ζητούμενου μηχανισμού 
δυναμικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και τους ενωσιακούς 
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κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η 
Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη 
για τις εν λόγω αιτήσεις προτού λάβει 
απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την 
εμπιστευτικότητα. Η απόφαση αυτή 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
μπορεί να συμπεριλάβει στην απόφασή 
της συνθήκες για την εφαρμογή του 
μηχανισμού δυναμικότητας. Εξαιρούνται 
διορθωτικά μέτρα που στηρίζονται στην 
περικοπή της παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, στην αναγκαστική αποσύνδεση 
οικιακών καταναλωτών ή σε 
περιορισμένα τιμολόγια εγγυημένων 
τιμών/καταμερισμό αυτοπαραγωγών 
μικρής κλίμακας. Η απόφαση έχει 
περιορισμένη χρονική διάρκεια και 
περιέχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με 
μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση του 
μηχανισμού δυναμικότητας, καθώς και 
την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του 
μηχανισμού δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν σχεδιαστούν καλά και τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή, οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως σανίδα σωτηρίας για συμβατική δυναμικότητα παραγωγής, αλλά μόνο ως 
έσχατη λύση.

Τροπολογία 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.
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σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων.

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων.

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας.
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παροχή ισχύος είναι επίσης μηχανισμός της αγοράς.

Τροπολογία 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων.

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη δυναμική 
προσέγγιση με βάση την αγορά, αντανακλώντας το γεγονός ότι οι πληρωμές βάσει 
δυναμικότητας δεν θα δημιουργούσαν οικονομικό πλεονέκτημα, επειδή αποτελούν αμοιβή για 
τη συμβολή στην ασφάλεια εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός δυναμικότητας δεν θα 
αποτελούσε μορφή επιδότησης για τους παραγωγούς και τους πόρους απόκρισης ζήτησης, αλλά 
ένα θεμιτό εργαλείο σχεδιασμένο για τον καταμερισμό της ευθύνης για την ασφάλεια 
εφοδιασμού μεταξύ των παρόχων δυναμικότητας και των ΔΣΜ.

Τροπολογία 1018
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
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δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους 
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν ένα σχέδιο που προβλέπει τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, το 
οποίο θα εφαρμόζεται εντός μέγιστης 
χρονικής περιόδου πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώνουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους 
ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν ένα σχέδιο που προβλέπει τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, το 
οποίο θα εφαρμόζεται εντός μέγιστης 
χρονικής περιόδου πέντε ετών.

Or. en

Τροπολογία 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 

1. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι 
δυνατό να εξαλειφθούν σε οικονομικό 
επίπεδο με τα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, 
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καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων.

τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1021
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σχέδιο της παραγράφου 1 στοχεύει 
στη διαρθρωτική και μόνιμη 
αντιμετώπιση των ζητημάτων επάρκειας 
πόρων με έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους τρόπους:

α) πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας

β) ενεργειακή απόδοση

γ) απόκριση από την πλευρά της ζήτησης

δ) αποθήκευση

ε) διασύνδεση

Or. en

Τροπολογία 1022
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κατά τον σχεδιασμό μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν μια ρήτρα εξόδου, η 
οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα 
σταδιακής κατάργησης του μηχανισμού 
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δυναμικότητας σε περίπτωση που η 
εκτίμηση επάρκειας πόρων αποδείξει ότι 
πλέον δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας.

Or. en

Τροπολογία 1023
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Όσο εκκρεμεί η εφαρμογή του 
σχεδίου της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθιερώνουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1024
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Κατά τον σχεδιασμό μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη δίνουν 
προτεραιότητα στους πόρους σύμφωνα 
με τα κοινωνικά, οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη που αποφέρουν.

Or. en

Τροπολογία 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το σχέδιο της παραγράφου 1 
στοχεύει στη διαρθρωτική και μόνιμη 
αντιμετώπιση των ζητημάτων επάρκειας 
πόρων, συγκεκριμένα με τον σχεδιασμό 
υποστήριξης και με επενδύσεις σε:

α) πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας·

β) ενεργειακή απόδοση·

γ) απόκριση από την πλευρά της ζήτησης·

δ) αποθήκευση·

ε) διασύνδεση.

Or. en

Τροπολογία 1026
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μηχανισμοί δυναμικότητας 
επιτρέπεται να εισάγονται μόνον εφόσον 
έχουν την ακόλουθη μορφή: βασίζονται 
στην αγορά, είναι διαφανείς, τεχνολογικά 
ουδέτεροι και ανοιχτοί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί μια ευρωπαϊκή και συντονισμένη προσέγγιση, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις αρχές σχεδιασμού των μηχανισμών δυναμικότητας.

Τροπολογία 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όσο εκκρεμεί η εφαρμογή του 
σχεδίου της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθιερώνουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και 
τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 1028
Flavio Zanonato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί 
να εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας με 
τη μορφή στρατηγικών αποθεμάτων με 
δυναμικότητες που διατηρούνται εκτός 
της αγοράς:
α) καταμερίζονται μόνο σε περίπτωση 
που οι αγορές επόμενης ημέρας και οι 
ενδοημερήσιες αγορές δεν κατόρθωσαν 
να ισορροπήσουν και οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους 
οικείους πόρους εξισορρόπησης για να 
επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης·
β) διασφαλίζουν ότι, σε περιόδους κατά 
τις οποίες τα στρατηγικά αποθέματα 
καταμερίστηκαν, οι ανισορροπίες 
εκκαθαρίζονται τουλάχιστον στο τεχνικό 
όριο τιμών που εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές αγοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 9·
γ) είναι επίσης ανοικτοί για τη 
δυνατότητα θεμιτής μεταφοράς σε 
δυναμικότητες παραγωγής που 
εκπέμπουν 450 gr CO2/kWh ή και 
περισσότερα·
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δ) δεν επιτρέπουν στους παρόχους 
δυναμικότητας που επιλέγουν τα 
στρατηγικά αποθέματα να επιστρέψουν 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση ενός προτύπου επιδόσεων ως προς τις εκπομπές συνάδει με τη θέσπιση 
ρεαλιστικών, φιλόδοξων ορίων.

Τροπολογία 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί 
να εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας με 
τη μορφή στρατηγικών αποθεμάτων με 
δυναμικότητες που διατηρούνται εκτός 
της αγοράς:

α) καταμερίζονται μόνο σε περίπτωση 
που οι αγορές επόμενης ημέρας και οι 
ενδοημερήσιες αγορές δεν κατόρθωσαν 
να ισορροπήσουν και οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους 
οικείους πόρους εξισορρόπησης για να 
επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης·

β) διασφαλίζουν ότι, σε περιόδους κατά 
τις οποίες τα στρατηγικά αποθέματα 
καταμερίστηκαν, οι ανισορροπίες 
εκκαθαρίζονται τουλάχιστον στο τεχνικό 
όριο τιμών που εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές αγοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 9·
γ) είναι επίσης ανοικτοί για τη 
δυνατότητα θεμιτής μεταφοράς σε 
δυναμικότητες παραγωγής που 
εκπέμπουν 550 gr CO2/kWh ή και 
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περισσότερα·
δ) δεν επιτρέπουν στους παρόχους 
δυναμικότητας που επιλέγουν τα 
στρατηγικά αποθέματα να επιστρέψουν 
στην αγορά

Or. en

Τροπολογία 1030
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη, με τον Οργανισμό, καθώς και 
με όλους τους σχετικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
καταναλωτών. Πριν από την υποβολή 
πρότασης για μηχανισμό δυναμικότητας 
προς δημόσια διαβούλευση, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διενεργεί εκτίμηση των 
επιπτώσεων του μηχανισμού 
δυναμικότητας στις τιμές της ενέργειας, 
ιδίως στις τιμές της ενέργειας για τους 
οικιακούς καταναλωτές. Η εκτίμηση των 
επιπτώσεων δημοσιεύεται.

Or. en

Τροπολογία 1031
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την 
αυξανόμενη περιφερειακή συμμετοχή και 
τις διασυνοριακές συναλλαγές με όρους 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων 
καταναλωτών, και με τα ηλεκτρικά 
συνδεδεμένα γειτονικά του κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1033
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί
να εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Η απόφαση ενός κράτους μέλους
να εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας 
βασίζεται στην εκτίμηση επάρκειας που 
διενεργείται από το εν λόγω κράτος μέλος 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή μεθοδολογία 
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επάρκειας που έχει σχεδιαστεί από το 
ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη, έχοντας την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής 
ενέργειας, παρακολουθούν την επάρκεια των πόρων στην επικράτειά τους και διενεργούν τις 
δικές τους εκτιμήσεις και μελέτες επάρκειας στις οποίες βασίζουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τη θέσπιση ή όχι ενός μηχανισμού δυναμικότητας στο σύστημά τους. Χρειάζονται κοινοί 
κανόνες και μεθοδολογίες της ΕΕ για την εκτίμηση της επάρκειας παραγωγής ενέργειας.

Τροπολογία 1034
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με 
τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του 
κράτη μέλη.

2. Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
διαβουλεύεται σχετικά με τον 
προτεινόμενο μηχανισμό με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικά 
συνδεδεμένων γειτονικών κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 

διαγράφεται
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μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1036
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς, περαιτέρω στρεβλώσεις που θα 
μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος της 
απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές, 
δεν εμποδίζουν τους στόχους που 
ορίζονται στην οδηγία για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές, δεν περιορίζουν 
τις διασυνοριακές συναλλαγές, δεν κάνουν 
διακρίσεις και είναι ανοικτοί προς όλες 
τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, τις 
δυναμικότητες διασύνδεσης, τους πόρους 
απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, 
την αποθήκευση και την ενεργειακή 
απόδοση. Η ποσότητα δυναμικότητας που 
δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν υπερβαίνει 
την αναγκαία για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
σχεδιάζονται με τον ελάχιστο δυνατό 
παρεμβατικό τρόπο, οι δαπάνες 
κατανέμονται δίκαια και δεν δημιουργούν 
περιττές επιβαρύνσεις, ιδίως στους 
καταναλωτές που βιώνουν ενεργειακή 
φτώχεια.
Οι πάροχοι δυναμικότητας 
ηλεκτροπαραγωγής επιλέγονται βάσει 
διαφανών κριτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων 
ευελιξίας και του ελάχιστου κόστους για 
την κοινωνία.

Or. en
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Τροπολογία 1037
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Εάν 
με την εκτίμηση της επάρκειας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί 
ζήτημα που αφορά την επάρκεια των 
πόρων, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας. Οι 
μηχανισμοί δυναμικότητας εφαρμόζονται 
για μέγιστο διάστημα τεσσάρων ετών.
Κάθε τέσσερα χρόνια, τα κράτη μέλη 
διενεργούν εκτίμηση των μηχανισμών 
δυναμικότητας και συγκεκριμένα:
α) του επιπέδου στήριξης που λαμβάνουν 
οι πάροχοι δυναμικότητας
β) της ποσότητας δυναμικότητας που 
δεσμεύεται στον μηχανισμό
γ) των κριτηρίων σχεδιασμού του 
μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένου του 
κριτηρίου βιωσιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν σχεδιαστούν καλά και τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή, οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως σανίδα σωτηρίας για συμβατική δυναμικότητα παραγωγής.

Τροπολογία 1038
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3



AM\1133367EL.docx 161/205 PE609.625v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι 
ανοικτοί σε όλες τις τεχνολογίες 
ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση 
και την απόκριση ζήτησης, 
συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών που 
είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, 
εκτός εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό. 
Δεν δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1039
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
βασίζονται στην αγορά, δεν δημιουργούν 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις της αγοράς 
και δεν περιορίζουν τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Η ποσότητα δυναμικότητας 
που δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν 
υπερβαίνει την απολύτως αναγκαία για 
την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1040
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και να μην περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1041
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας
σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και να μην περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις αρχές σχεδιασμού για μηχανισμούς δυναμικότητας (μηχανισμοί ανταμοιβής 
δυναμικότητας) επιθυμούμε να συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση να υπάρχουν σαφείς 
κανόνες και διαδικασίες για τη σταδιακή κατάργηση των ΜΑΔ αμέσως μόλις πάψουν να 
υφίστανται οι λόγοι της θέσπισής τους. Είναι επίσης απαραίτητος ο καθορισμός σαφούς 
προθεσμίας για την εναρμόνιση των υφιστάμενων ΜΑΔ με την παρούσα πρόταση, ώστε να 
αποφευχθούν παρανοήσεις μεταξύ παλαιών και νέων ΜΑΔ. Η νέα διατύπωση διευκρινίζει τις 
απαιτήσεις σχεδιασμού με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων των ΜΑΔ στην αγορά.

Τροπολογία 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας
σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και να μην περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1043
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην
δημιουργούν στρεβλώσεις της αγοράς και 
να μην περιορίζουν τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Η ποσότητα δυναμικότητας 
που δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν 
υπερβαίνει την αναγκαία για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός των ΜΔ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την υποχρέωση να υπάρχουν σαφείς 
κανόνες και διαδικασίες για τη σταδιακή κατάργηση των ΜΔ αμέσως μόλις πάψουν να 
υφίστανται οι λόγοι της θέσπισής τους. Είναι, επίσης, απαραίτητο να καθοριστούν σαφείς 
προθεσμίες για την εναρμόνιση των υφιστάμενων ΜΔ με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 1044
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν αθέμιτες στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1045
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της 
αγοράς και δεν περιορίζουν τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα 
δυναμικότητας που δεσμεύεται στον 
μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία 
για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν 
δημιουργούν στρεβλώσεις της αγοράς και 
δεν περιορίζουν τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Η ποσότητα δυναμικότητας 
που δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν 
υπερβαίνει την αναγκαία για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος.

Or. en

Τροπολογία 1046
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι αποκεντρωμένοι πόροι και η 
απόκριση ζήτησης πρέπει να έχουν πλήρη 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στους 
μηχανισμούς δυναμικότητας και τα 
δομικά τους πλεονεκτήματα θα πρέπει να 
αντανακλώνται σε κάθε μηχανισμό·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υψίστης σημασίας οι μηχανισμοί δυναμικότητας να είναι ανοικτοί σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς, ακόμη και εκτός συνόρων, και να συμπεριλαμβάνουν κριτήρια 
ευελιξίας για να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά δυναμικότητα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και με ευέλικτους όγκους.

Τροπολογία 1047
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κατά την πιστοποίηση της 
δυναμικότητας λαμβάνονται υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευελιξίας 
από την πλευρά της ζήτησης και της 
αποθήκευσης της ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των ορισμών των 
προϊόντων και των απαιτήσεων 
προεπιλογής.

Or. en

Τροπολογία 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 
550 gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 

διαγράφεται
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550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εγχώριοι ενεργειακοί πόροι μειώνουν την εξάρτηση από τις εξαγωγές.

Τροπολογία 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από
550 gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας εγγυώνται την ασφάλεια του εφοδιασμού. Είναι συνεπώς εντελώς 
ασαφές για ποιον λόγο εισάγεται εδώ ένα κριτήριο σχετικό με την πολιτική για το κλίμα. Ο 
καθορισμός μιας τέτοιας οριακής τιμής για το CO2 θα προκαλέσει τεράστιο πρόσθετο κόστος. Η 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ρυθμίζεται μέσω του ευρωπαϊκού καθεστώτος 
εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 1050
Janusz Korwin-Mikke
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 
550 gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 
550 gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το EPS 550 αποδυναμώνει το μήνυμα τιμών του ΣΕΔΕ της ΕΕ ως κύριο μέσο πολιτικής για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και εισάγει ρύθμιση που δεν είναι τεχνολογικά 
ουδέτερη. Το EPS 550 εισάγει προτιμήσεις για τις μονάδες αερίου, γεγονός που θα 
αποδυναμώσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 

διαγράφεται
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gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 

διαγράφεται
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είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1056
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση ΜΔ έχει στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων επάρκειας ηλεκτροπαραγωγής και θα 
πρέπει να βασίζεται σε μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση. Θα πρέπει, επίσης, να θεσπιστούν 
σαφείς κανόνες για την αποτελεσματική σταδιακή κατάργηση των ΜΔ.

Τροπολογία 1057
Jaromír Kohlíček
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms.“ To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include 
new para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Τροπολογία 1058
Gunnar Hökmark

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 

διαγράφεται



PE609.625v01-00 172/205 AM\1133367EL.docx

EL

εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1059
Markus Pieper

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σχεδιασμός των μηχανισμών δυναμικότητας θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος και να 
μην κάνει διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Από 
οικονομική άποψη, κάτι τέτοιο θα ήταν ανεπαρκές. Επιπλέον, ο σκοπός των μηχανισμών 
δυναμικότητας είναι η ασφάλεια εφοδιασμού. Η προσθήκη κριτηρίων προστασίας του κλίματος 
στον σχεδιασμό των μηχανισμών δυναμικότητας είναι ένας περιττός συνδυασμός δύο 
διαφορετικών θεμάτων, εφόσον η μείωση των εκπομπών CO2 έχει αντιμετωπιστεί ήδη με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS).

Τροπολογία 1060
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Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό σύστημα ETS είναι ο βασικός παράγοντας για να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της κλιματικής πολιτικής. Η θέσπιση του 
προτύπου επιδόσεων για τις εκπομπές (EPS) στον κανονισμό για τον ηλεκτρισμό είναι 
αδικαιολόγητη, καθώς βασίζεται στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρεται μόνο στην 
ενεργειακή πολιτική. Συγκεκριμένα, το EPS εισάγει διακρίσεις και είναι αντίθετο προς το άρθρο 
194 παράγραφος 2, το οποίο παραχωρεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να καθορίζουν το 
ενεργειακό τους μείγμα. Με την τρέχουσα μορφή του, το EPS θα απέκλειε ένα μεγάλο μερίδιο 
των συμβατικών πηγών ενέργειας από οποιαδήποτε αγορά δυναμικότητας.

Τροπολογία 1063
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 

διαγράφεται
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την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1064
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh.
Η υπάρχουσα δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
650 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
Η υπάρχουσα δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
600 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 10 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Η υπάρχουσα δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 15 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Οι εγκαταστάσεις καύσης αέριων 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
υψικαμίνων, δεν υπόκεινται σε όριο 
εκπομπών CO2, λαμβάνοντας υπόψη την 
αποδοτική ενεργειακή ανάκτηση των 
αέριων αποβλήτων και του 
περιβαλλοντικού της οφέλους, καθώς και 
το γεγονός ότι η υψηλή συγκέντρωση 
CO2 στα αέρια απόβλητα μεταφέρεται 
από τη βιομηχανική διαδικασία, για 
παράδειγμα από τη διαδικασία 
παραγωγής χάλυβα («εγγενές διοξείδιο 
του άνθρακα» σύμφωνα με τον κανονισμό 
για την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων).
Ο παράγοντας εκπομπών CO2 ενός 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας βασίζεται στην καθαρή 
απόδοση σε ονομαστική δυναμικότητα 
βάσει συνθηκών ISO.

Or. en

Τροπολογία 1065
Kathleen Van Brempt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh για εγκαταστάσεις με 
ονομαστική δυναμικότητα μικρότερη από 
200 MW και χαμηλότερες από 450 gr 
CO2/kWh για εγκαταστάσεις με 
μεγαλύτερη δυναμικότητα. Η 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που 
εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή περισσότερο 
δεν δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Ο υπολογισμός του CO2/kWh στο πρώτο 
εδάφιο βασίζεται στην καθαρή απόδοση 
σε ονομαστική δυναμικότητα βάσει 
συνθηκών ISO.

Or. en

Αιτιολόγηση

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Τροπολογία 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής είναι επιλέξιμη για 
συμμετοχή στον μηχανισμό 
δυναμικότητας μόνο εάν:
α) οι συνολικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται στην 
εγκατάσταση δεν υπερβαίνουν το 
ισοδύναμο των 350 g CO2 από [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]· και
β) μπορεί να αυξομειώνεται τουλάχιστον 
στο επίπεδο του 5% της δυναμικότητάς 
της ανά λεπτό.
Οι πάροχοι δυναμικότητας πρέπει να 
πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας και τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) για 
να συμμετέχουν στους μηχανισμούς 
δυναμικότητας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα κριτήρια βιωσιμότητας θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το 
κλίμα, αφήνοντας ανοιχτή την επιλογή για επιδότηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης από άνθρακα (και πιθανόν λιγνίτη) με ανάκτηση θερμότητας (δηλ. συνδυασμός 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας) ή/και σταθμών συνδυασμένης καύσης με βιομάζα. Είναι 
καίριας σημασίας να περιοριστεί αυστηρά το επίπεδο στα 350 g CO2/kWh και να διασφαλιστεί 
ότι αυτό το επίπεδο θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η ανταμοιβή της δυναμικότητας 
θα πρέπει να είναι εγγυημένη μόνο όταν συμβάλλει στη σταθερότητα του συστήματος, και η 
ευελιξία είναι βασικός παράγοντας για τη διασφάλισή της.

Τροπολογία 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας μπορούν να 
περιορίσουν τη διασυνοριακή συμμετοχή 
της δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
που εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή 
περισσότερο.

Or. en

Τροπολογία 1068
Cornelia Ernst

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος]
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής είναι επιλέξιμη να 
συμμετάσχει σε μηχανισμό δυναμικότητας 
μόνον εάν οι εκπομπές της είναι 
χαμηλότερες από 350 gr CO2/kWh. Οι 
σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που 
συμμετέχουν απαιτείται να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας του 
ατμοσφαιρικού αέρα, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων 
αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών που περιλαμβάνονται στην 
οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών 
εκπομπών. Η παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας είναι επιλέξιμη μόνο εφόσον 
όλες οι δαπάνες για τη διαχείριση των 
αποβλήτων, τον παροπλισμό και την 
ευθύνη καλύπτονται από τον διαχειριστή.

Or. en

Τροπολογία 1069
Werner Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 
550 gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(4) Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 
550 gr CO2/kWh.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εάν το ανώτατο όριο των 550 g ίσχυε μόνο για νέες εγκαταστάσεις, θα αποφεύγονταν τα 
περισσότερα μειονεκτήματα της οριακής τιμής. Δεν θα ακυρώνονταν οι επενδύσεις του 
παρελθόντος και οι αγορές δυναμικότητας θα παρέμεναν ελεγχόμενες, διότι όλες οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις της αγοράς θα ήταν στη διάθεση της αγοράς δυναμικότητας.

Τροπολογία 1070
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Εάν χρησιμοποιείται 
συνδυασμός θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, το παραγόμενο προϊόν της 
θερμότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό των συγκεκριμένων 
εκπομπών. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1071
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
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την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Επιπλέον, δίνεται 
προτεραιότητα στη δυναμικότητα 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε 
συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας.
Η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που 
εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή περισσότερο 
δεν δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την υποστήριξη της απαλλαγής του κλάδου από ανθρακούχες εκπομπές, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με δυνατότητα μεταφοράς. Με αυτόν τον 
τρόπο, θα δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με 
δυνατότητα μεταφοράς και θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός των μονάδων παραγωγής 
ενέργειας

Τροπολογία 1072
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Επιπλέον, θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην οικονομικά 
αποδοτική δυναμικότητα παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας σε συνδυασμό με 
την αποθήκευση ενέργειας. Η 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που 
εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή περισσότερο 
δεν δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
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δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Εάν χρησιμοποιείται 
συνδυασμός θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας, το παραγόμενο προϊόν της 
ηλεκτρικής ενέργειας και της θερμότητας 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό των συγκεκριμένων 
εκπομπών. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1074
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος]
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής είναι επιλέξιμη να 
συμμετάσχει σε μηχανισμό δυναμικότητας 
μόνον εάν οι εκπομπές της είναι 
χαμηλότερες από 350 gr CO2/kWh και 
εφόσον είναι ικανή να αυξομειώνεται 
τουλάχιστον στο επίπεδο του 5% της 
δυναμικότητάς της ανά λεπτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας συμπεριλαμβάνουν κριτήρια ευελιξίας για να μπορούν να 
παρέχουν αποτελεσματικά δυναμικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ευέλικτους 
όγκους.

Τροπολογία 1075
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh όταν υπολογίζεται με βάση 
την ονομαστική δυναμικότητα.

Or. en
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Τροπολογία 1076
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
2 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ή 5 έτη για τους 
σταθμούς που αποτελούν μέρος των 
στρατηγικών αποθεμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή κατάργηση των περισσότερων ρυπογόνων σταθμών είναι απαραίτητη για την 
επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου εκπομπών, επομένως, θα πρέπει να προωθηθεί η θέσπιση του 
προτύπου επιδόσεων για τις εκπομπές για την υπάρχουσα δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής, με 
εξαίρεση διάρκειας 5 ετών για σταθμούς που αποτελούν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων, 
καθώς αυτός ο μηχανισμός προκαλεί πολύ λιγότερες στρεβλώσεις.

Τροπολογία 1077
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας εκτός των 
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εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

στρατηγικών αποθεμάτων μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
εκτός των στρατηγικών αποθεμάτων 5 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1078
Henna Virkkunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας εκτός των 
στρατηγικών αποθεμάτων μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στρατηγικά αποθέματα είναι εκτός της αγοράς και λειτουργούν μόνο σε εξαιρετικές 
συνθήκες. Η ενεργοποίηση αυτών των αποθεμάτων είναι σπάνια περίπτωση και οι εκπομπές 
που προκαλούνται είναι ασήμαντες. Τα στρατηγικά αποθέματα χρησιμοποιούνται για να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα ισορρόπησης της αγοράς επόμενης ημέρας.

Τροπολογία 1079
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Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

4. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει 
ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά 
την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] 
είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε 
μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι 
εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 600
gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 
600 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν 
δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 
10 έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1080
Jerzy Buzek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από την 
προηγούμενη παράγραφο, στα κράτη 
μέλη όπου το [2015] περισσότερο από το 
[20%] της ηλεκτρικής ενέργειας 
παράχθηκε από στερεά ορυκτά καύσιμα 
και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές 
αγοράς δεν υπερέβη το 60% του μέσου 
ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές 
αγοράς1α, η υπάρχουσα δυναμικότητα 
παραγωγής και η νέα δυναμικότητα 
παραγωγής για την οποία έχει ληφθεί 
τελική απόφαση επένδυσης το πολύ έως 
[ένα έτος] μετά την [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] είναι 
επιλέξιμη να συμμετέχει στους 
μηχανισμούς δυναμικότητας εάν οι 
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εκπομπές της είναι πάνω από 550 gr 
CO2/kWh, υπό τον όρο ότι η ασφάλεια 
εφοδιασμού βρίσκεται σε κίνδυνο 
σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας 
εθνικής αρχής.

Στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η 
δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που 
εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή περισσότερο 
δεν δεσμεύεται σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας [15 έτη] μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Πέντε έτη μετά [15 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να 
δεσμευτούν σε μηχανισμούς 
δυναμικότητας με δυναμικότητα 
παραγωγής που εκπέμπει 550 gr 
CO2/kWh ή περισσότερο, υπό τον όρο ότι 
η ασφάλεια εφοδιασμού εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε κίνδυνο σύμφωνα με την 
εκτίμηση της αρμόδιας εθνικής αρχής.

_________________

1a Τα εξής κράτη μέλη θα πρέπει να 
πληρούν αυτά τα κριτήρια: Βουλγαρία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο πρότυπο επιδόσεων για τις εκπομπές σε επίπεδο κάτω από 550 gr CO2/kWh (EPS 550) 
δεν αντανακλά τα διάφορα ενεργειακά μείγματα που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ, άρα θα πρέπει 
να τροποποιηθεί για να διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού σε όλα τα κράτη μέλη. Οι 
μηχανισμοί δυναμικότητας σε ορισμένα κράτη μέλη είναι απαραίτητοι για να δοθούν κίνητρα 
για επενδύσεις σε νέες δυναμικότητες και για να διατηρηθεί η λειτουργικότητα των συμβατικών 
πάγιων στοιχείων.

Τροπολογία 1081
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος 
μέλος επιθυμεί να εφαρμόσει μηχανισμό 
δυναμικότητας, οργανώνει μια 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών για παρόχους δυναμικότητας. 
Αυτή η διαδικασία υποβολής προσφορών 
περιλαμβάνει ένα σύνολο σαφών και 
διαφανών περιβαλλοντικών κριτηρίων, 
προκειμένου να δίνεται προτεραιότητα 
στις πλέον βιώσιμες και ενεργειακά 
αποδοτικές πηγές δυναμικότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης 
από την πλευρά της ζήτησης. Τα 
κριτήρια της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
κριτήρια ευελιξίας. Οι ευέλικτες 
δυναμικότητες θα πρέπει να μπορούν να 
αυξομειώνονται τουλάχιστον στο επίπεδο 
του 5% της δυναμικότητάς τους ανά 
λεπτό. Οι πάροχοι δυναμικότητας πρέπει 
να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
περιβαλλοντικής ποιότητας και η 
απόδοση δεν θα υπερβαίνει τα πιο 
αυστηρά επίπεδα εκπομπών που 
σχετίζονται με τις ΒΔΤ και τα υψηλότερα 
επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που 
σχετίζεται με τις ΒΔΤ για όλα τα 
συμπεράσματα για τις ΒΔΤ που έχουν 
οριστεί για τους τους νέους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
συμμετέχουν στον μηχανισμό 
δυναμικότητας, προκειμένου να έχουν 
δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν σχεδιαστούν καλά και τεθούν σε προσωρινή εφαρμογή, οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως σανίδα σωτηρίας για συμβατική δυναμικότητα παραγωγής. Είναι υψίστης 
σημασίας οι εν λόγω μηχανισμοί να είναι ανοιχτοί σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, 
ακόμη και εκτός συνόρων, και να συμπεριλαμβάνουν κριτήρια ευελιξίας για να μπορούν να 
παρέχουν αποτελεσματικά δυναμικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ευέλικτους
όγκους.
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Τροπολογία 1082
Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας, εάν 
κριθούν απαραίτητοι βάσει εκτίμησης 
επιπτώσεων, περιλαμβάνουν κριτήρια 
ευελιξίας στη διαδικασία επιλογής 
παρόχων δυναμικότητας παραγωγής. Τα 
εν λόγω κριτήρια έχουν στόχο τη 
μεγιστοποίηση της ικανότητας 
αυξομείωσης και την ελαχιστοποίηση του 
απαραίτητου επιπέδου σταθερής 
παραγωγής των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής που επωφελούνται 
από τους μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση κριτηρίων ευελιξίας στη διαδικασία επιλογής των παρόχων δυναμικότητας θα 
διασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται πρωτίστως στην πιο αποδοτική εφεδρική 
δυναμικότητα. Τα κριτήρια που σχετίζονται με τη μεγιστοποίηση της ικανότητας της διαθέσιμης 
δυναμικότητας να αυξομειώνεται και με τη μείωση του επιπέδου του κατώτατου ορίου 
προσαρμοστικότητας των παρόχων δυναμικότητας θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του 
ζητήματος της πλεονάζουσας δυναμικότητας των μη ευέλικτων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 1083
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η δυναμικότητα παραγωγής που 
εκπέμπει 550 gr CO2/kWh για την οποία 
έχει ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης 
πριν από την (Υπηρεσία Εκδόσεων: 
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έναρξη ισχύος) δεν επηρεάζεται 
αναδρομικά.

Or. en

Τροπολογία 1084
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
ανταμείβουν τη συμβολή όλων των πόρων 
με τον ίδιο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης 
της ευελιξίας από την πλευρά της 
ζήτησης και των συγκεντρωτικών πόρων. 
Θεσπίζουν σαφείς διατάξεις για τους 
ορισμούς των προϊόντων που δεν 
δημιουργούν διακρίσεις και 
συμπεριλαμβάνουν απαιτήσεις 
προεπιλογής. Οι μηχανισμοί 
δυναμικότητας αντανακλούν το δομικό 
πλεονέκτημα που παρέχεται από τους 
κατανεμημένους πόρους και από τους 
πόρους από την πλευρά της ζήτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υψίστης σημασίας οι εν λόγω μηχανισμοί να είναι ανοιχτοί σε όλους τους παράγοντες της 
αγοράς, ακόμη και εκτός συνόρων, και να συμπεριλαμβάνουν κριτήρια ευελιξίας για να 
μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά δυναμικότητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με 
ευέλικτους όγκους.

Τροπολογία 1085
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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4β. Εάν η εκτίμηση της επάρκειας 
παραγωγής για ένα κράτος μέλος η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 19 δείξει σοβαρά και 
επίμονα ζητήματα ασφάλειας 
εφοδιασμού, το κράτος μέλος μπορεί να 
ζητήσει προσωρινή εξαίρεση από την 
εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 4 
για την υπάρχουσα δυναμικότητα 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 1086
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Τα προϊόντα δυναμικότητας θα 
πρέπει να ορίζονται με χρονικό ορίζοντα 
έως και 4 ετών. Η ίδια διάρκεια 
σύμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 
για όλους τους πόρους.

Or. en

Τροπολογία 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που 
αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που 
αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1089
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας. 
Επίσης, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας σε αγορές με 
ρύθμιση τιμών ή ανώτατα όρια τιμών, σε 
περίπτωση που δεν έχουν επιτύχει τους 
στόχους διασύνδεσης ή σε περίπτωση 
που δεν υλοποιούνται και δεν 
εφαρμόζονται πλήρως οι κωδικοί 
δικτύων και οι κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να θεσπίζονται μηχανισμοί δυναμικότητας σε αγορές που δεν έχουν ακόμη 
ανοίξει πλήρως και δεν έχουν δυναμικότητα διασύνδεσης.

Τροπολογία 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που 
αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

5. Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, 
πρέπει να εξηγήσει τη συνέπειά του με 
την εκτίμηση επάρκειας πόρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά 
την αιτιολόγηση, το πεδίο εφαρμογής, την 
έναρξη και τη λήξη, και την υλοποίηση σε 
ορίζοντα πολλών ετών.

Or. en

Τροπολογία 1091
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Ενώ η 
παρακολούθηση και η εκτίμηση της επάρκειας πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη 
και θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, θα πρέπει απλώς να συμπληρώνει και να υποστηρίζει 
τις εθνικές εκτιμήσεις επάρκειας πόρων.

Τροπολογία 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
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επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το βασικό σημείο αναφοράς κατά την θέσπιση μηχανισμών διασφάλισης επάρκειας ισχύος θα 
πρέπει να είναι η αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων που πραγματοποιείται σε εθνικό 
επίπεδο.

Τροπολογία 1096
Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που 
αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας, 
εφόσον τηρούν τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΚ για τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ενέργεια σε 
ορίζοντα 2014-2020.

Or. en
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Τροπολογία 1097
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που 
αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 
το αποτέλεσμα της εκτίμησης επάρκειας
πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν 
αποφασίζουν να εφαρμόσουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της 
επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που 
αφορά την επάρκεια των πόρων, τα 
κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς 
δυναμικότητας.

5. Σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος επιθυμεί να εφαρμόσει μηχανισμό 
δυναμικότητας, πρέπει να εξηγήσει ότι 
διασφαλίζεται η συνοχή του με τις 
εκτιμήσεις της επάρκειας των πόρων, 
ιδίως όσον αφορά την αιτιολόγηση.

Or. fr

Τροπολογία 1099
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 

5. Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας 
των πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν έχει 
εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την 
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επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά τον σχεδιασμό μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μια ρήτρα εξόδου, η 
οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα 
σταδιακής κατάργησης του μηχανισμού 
δυναμικότητας σε περίπτωση που η 
εκτίμηση επάρκειας πόρων αποδείξει ότι 
πλέον δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας.

Or. en

Τροπολογία 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας 
εάν δεν έχει επιτευχθεί επαρκές επίπεδο 
διασύνδεσης και εφόσον η χρήση τους 
δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης επάρκειας σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 1102
Pavel Telička
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας 
σχεδιάζονται με τρόπο που επιτρέπει τη 
σταδιακή τους κατάργηση από τη στιγμή 
που πλέον δεν υφίσταται ζήτημα 
επάρκειας. Για τον σκοπό αυτό, οι 
μηχανισμοί δυναμικότητας 
περιλαμβάνουν ειδική ρήτρα εξόδου.

Or. en

Τροπολογία 1103
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν εφαρμόζονται μηχανισμοί 
δυναμικότητας, θα πρέπει να είναι καλά 
σχεδιασμένοι: βασίζονται στην αγορά, 
είναι τεχνολογικά ουδέτεροι, ανοικτοί σε 
υφιστάμενες και νέες μονάδες, ανοικτοί 
σε διασυνοριακή συμμετοχή

Or. en

Τροπολογία 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά τον σχεδιασμό των 
μηχανισμών δυναμικότητας, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη τον 
περιβαλλοντικό στόχο της σταδιακής 
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κατάργησης επιδοτήσεων που βλάπτουν 
το περιβάλλον ή την οικονομία.

Or. en

Τροπολογία 1105
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α

Κατά τον σχεδιασμό μηχανισμών 
δυναμικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν μια ρήτρα εξόδου, η 
οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα 
σταδιακής κατάργησης του μηχανισμού 
δυναμικότητας σε περίπτωση που η 
εκτίμηση επάρκειας πόρων αποδείξει ότι 
πλέον δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας.

Or. en

Τροπολογία 1106
Massimiliano Salini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται

Υφιστάμενοι μηχανισμοί

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν 
τους μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 1107
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 18α, 21 
και 23 του παρόντος κανονισμού. Με την 
επιφύλαξη της άμεσης εφαρμογής των 
απαιτήσεων περί ορίων εκπομπών και 
ευελιξίας που ορίζονται στο άρθρο 23, 
έως [δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού], τα κράτη 
μέλη ολοκληρώνουν την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων μηχανισμών 
δυναμικότητας, και της σχετικής 
συμβατικής ή διοικητικής συμφωνίας, 
και τους εναρμονίζουν με τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού. Υποβάλλουν 
στην Επιτροπή αναλυτική έκθεση των 
αποτελεσμάτων της αναθεώρησης και 
των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να τηρούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού, οι υφιστάμενοι μηχανισμοί δυναμικότητας 
πρέπει να εναρμονίζονται με τις γενικές διατάξεις το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία 1108
Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού εντός διετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν σαφείς προθεσμίες για την προσαρμογή των υφιστάμενων 
μηχανισμών δυναμικότητας ώστε να συνάδουν με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 1109
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού εντός διετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι, φυσικά, σκόπιμο να καθοριστούν σαφείς προθεσμίες για την προσαρμογή των 
υφιστάμενων μηχανισμών δυναμικότητας ώστε να συνάδουν με τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 1110
Miroslav Poche

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού εντός διετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομοθετικής σαφήνειας, πρέπει να διευκρινίζεται η προθεσμία για τη συμμόρφωση 
των υφιστάμενων μηχανισμών με τους κανόνες που προτείνονται στον κανονισμό.

Τροπολογία 1111
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού εντός διετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού.

Or. en

Τροπολογία 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2030.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στον σεβασμό της αρχής των θεμιτών προσδοκιών, η 
οποία θα απαιτούσε την καθιέρωση κατάλληλης περιόδου προσαρμογής, επιτρέποντας στα 
κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους μηχανισμούς διασφάλισης επάρκειας ισχύος στις απαιτήσεις 
του κανονισμού.

Τροπολογία 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2030.

Or. en

Τροπολογία 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους 
μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθοριστεί μια εύλογη μεταβατική περίοδος για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμό δυναμικότητας κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού για την 
ηλεκτρική ενέργεια.

Τροπολογία 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν 
τους μηχανισμούς τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 
23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 
μηχανισμούς δυναμικότητας 
προσαρμόζουν τους μηχανισμούς τους 
ώστε να συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 
21 και 23 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)
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Άρθρο 24α

Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, συστήνεται 
μια συμβουλευτική επιτροπή για τον 
σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η συμβουλευτική επιτροπή 
αποτελείται από εμπειρογνώμονες 
υψηλού επιπέδου από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ και από μια σχετική, ισορροπημένη 
ομάδα εμπειρογνωμόνων από τον κλάδο
της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, επενδυτών, 
παρόχων τεχνολογικών υπηρεσιών, 
διαχειριστών δικτύου, ομάδων 
προστασίας του κλίματος, εκπροσώπων 
καταναλωτών και εκπροσώπων τοπικών 
ενεργειακών κοινοτήτων.

Η συμβουλευτική επιτροπή θα παρέχει 
στην Επιτροπή την εμπειρία και τις 
γνώσεις της, ώστε να συμβουλεύει και να 
βοηθά την Επιτροπή στην εκτίμηση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με τον 
σημερινό σχεδιασμό της αγοράς ενέργειας 
και την προετοιμασία των μελλοντικών 
πολιτικών πρωτοβουλιών σε αυτόν τον 
τομέα. Αυτό το έργο θα επιτευχθεί μέσω 
διατύπωσης γνωμοδοτήσεων, συστάσεων 
ή εκθέσεων, κατά περίπτωση.

Εντός 24 μηνών από τη σύσταση της 
συμβουλευτικής επιτροπής, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να καταλήξει στα 
συμπεράσματά της από τη συζήτηση, 
μέσω ανακοίνωσης στην οποία θα 
περιγράφονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες για μια ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας ικανή να δώσει 
ώθηση στις επενδύσεις που χρειάζονται 
για μια βιώσιμη, ασφαλή και οικονομικά 
προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Or. en
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