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Τροπολογία 201
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση.

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση, που 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
α) την ηλεκτρική ενέργεια που
χορηγήθηκε στην περιφέρεια του 
αιτούντος κράτους μέλους·
β) όλες τις λοιπές συναφείς και εύλογες 
δαπάνες που προέκυψαν κατά την 
παροχή αλληλεγγύης, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του κόστους των μέτρων που ενδέχεται 
να έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων·
γ) την καταβολή τυχόν αποζημιώσεων 
που προκύπτουν από δικαστικές 
διαδικασίες, διαδικασίες διαιτησίας ή 
παρόμοιες διαδικασίες και διευθετήσεις 
καθώς και τις συναφείς δαπάνες αυτών 
των διαδικασιών οι οποίες αφορούν το 
κράτος μέλος που παρέχει αλληλεγγύη 
έναντι οντοτήτων που εμπλέκονται στην 
εν λόγω παροχή αλληλεγγύης.
Το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 
2019, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία τεχνικά, νομικά και οικονομικά 
μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου.Τα εν λόγω μέτρα δύνανται 
να καθορίζουν πρακτικές ρυθμίσεις για 
την ταχεία πληρωμή.

Or. es

Τροπολογία 202
Angelika Mlinar,Pavel Telička,Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση.

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε εύλογη 
αποζημίωση, η οποία καλύπτει 
τουλάχιστον το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παρέχεται στο έδαφος του 
αιτούντος κράτους μέλους, και όλες τις 
άλλες σχετικές δαπάνες που προέκυψαν 
κατά την παροχή βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της βοήθειας που προετοιμάστηκε χωρίς 
να ενεργοποιηθεί αποτελεσματικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιληφθεί ορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για εύλογη αποζημίωση οι οποίες 
θα ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία 203
Barbara Kappel,Angelo Ciocca,Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση.

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
πνεύμα σεβασμού των προνομίων των 
κρατών μελών και της αυτονομίας των 
εθνικών αρχών. Τέτοια συνδρομή 
υπόκειται σε αποζημίωση.

Or. it

Τροπολογία 204
Rebecca Harms
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση.

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
βάσει του άρθρου 7α του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή διαφωνιών σχετικά με την αποζημίωση, οι αρχές της αποζημίωσης αυτής θα 
πρέπει να καθοριστούν από έναν ουδέτερο οργανισμό σε επίπεδο ΕΕ, τον ACER.Επίσης, για να 
υπάρχει συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες για τον καθορισμό του ρόλου του ACER όσον 
αφορά την εναρμόνιση των καταλόγων των προστατευόμενων πελατών σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 205
Xabier Benito Ziluaga,Marisa Matias,Νεοκλής Συλικιώτης,Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε αποζημίωση.

2. Όπου απαιτείται και είναι εφικτό, 
τα κράτη μέλη συνδράμουν το ένα το άλλο 
με σκοπό την πρόληψη και τον μετριασμό 
μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια 
συνδρομή υπόκειται σε δίκαιη 
αποζημίωση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
οικονομικές δυνατότητες των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 206
Ashley Fox,Hans-Olaf Henkel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και 
μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

2. Μη αγοραία μέτρα 
ενεργοποιούνται σε κατάσταση κρίσης 
μόνο εφόσον είναι πιθανόν να 
εξαντληθούν ή έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά, 
και όταν η συνέχιση των δραστηριοτήτων 
της αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε 
περαιτέρω επιδείνωση μιας κατάστασης 
κρίσης. Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά 
τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 207
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και 
μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και 
μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις. Οι επηρεαζόμενοι παράγοντες 
της αγοράς ενημερώνονται δεόντως το 
συντομότερο δυνατόν εάν εφαρμόζονται 
μη αγοραία μέτρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια έχει καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας.Οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε 
χρήση μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, όπως είναι οι περικοπές των διαθέσιμων 
δυναμικοτήτων μεταφοράς ή ο ανακαταμερισμός που δεν βασίζεται στην αγορά.

Τροπολογία 208
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και
μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης ως 
ύστατη λύση, μόνο εφόσον έχουν 
εξαντληθεί όλες οι επιλογές που 
παρέχονται από την αγορά. Δεν θα 
στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις, και θα λαμβάνουν πλήρως 
υπόψη τις αρχές που προσδιορίζονται 
βάσει του άρθρου 7α του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να ενισχύσει την παράγραφο και να τονίσει την ανάγκη 
να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εφαρμογή μη αγοραίων μέτρων.

Τροπολογία 209
Massimiliano Salini,Fulvio Martusciello,Aldo Patriciello

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και 

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και 
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μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις. Όταν ενεργοποιούνται, θα 
πρέπει να υπόκεινται σε αποζημίωση.

Or. en

Τροπολογία 210
Xabier Benito Ziluaga,Marisa Matias,Paloma López Bermejo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μη αγοραία μέτρα μπορούν να 
ενεργοποιηθούν σε κατάσταση κρίσης και 
μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι 
επιλογές που παρέχονται από την αγορά. 
Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά τον 
ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

2. Όταν η λειτουργία της αγοράς 
μπορεί να διακυβεύσει την επίλυση της 
κρίσης, ενεργοποιούνται μη αγοραία 
μέτρα. Δεν θα στρεβλώνουν υπερβολικά 
τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Θα είναι απαραίτητα, 
αναλογικά, προσωρινά και δεν θα εισάγουν 
διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 211
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Περικοπή των συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένης της περικοπής της 
ήδη κατανεμημένης διαζωνικής 
δυναμικότητας, περιορισμός στην παροχή 
διαζωνικής δυναμικότητας για κατανομή 
δυναμικότητας ή περιορισμός στην παροχή 

3. Περικοπή των συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένης της περικοπής της 
ήδη κατανεμημένης διαζωνικής 
δυναμικότητας, περιορισμός στην παροχή 
διαζωνικής δυναμικότητας για κατανομή 
δυναμικότητας ή περιορισμός στην παροχή 
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χρονοδιαγραμμάτων θα ενεργοποιούνται 
μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2) 
του κανονισμού για την ηλεκτρική 
ενέργεια [προτεινόμενος κανονισμός για 
την ηλεκτρική ενέργεια] και τους κανόνες 
που εγκρίθηκαν για να εξειδικευτεί η 
παρούσα διάταξη.

χρονοδιαγραμμάτων θα ενεργοποιούνται 
μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2) 
του κανονισμού για την ηλεκτρική 
ενέργεια [προτεινόμενος κανονισμός για 
την ηλεκτρική ενέργεια], το άρθρο 72 του 
κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 
2015/1222 σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
κατανομή της δυναμικότητας και τη 
διαχείριση της συμφόρησης και τους 
κανόνες που εγκρίθηκαν για να 
εξειδικευτεί η παρούσα διάταξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι και άλλες παράγραφοι του άρθρου 14 αφορούν την κατανομή της 
δυναμικότητας, για παράδειγμα, η παράγραφος 3 ορίζει ότι «Η μέγιστη δυναμικότητα των 
διασυνδέσεων και/ή των δικτύων μεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές 
διατίθεται στους συντελεστές της αγοράς».Είναι επίσης σημαντικό να προστεθεί αναφορά στον 
κανονισμό για την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

Τροπολογία 212
Angelika Mlinar,Pavel Telička,Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συντομότερο δυνατό και το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων μετά την 
κήρυξη της κατάστασης κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι εν λόγω αρμόδιες 
αρχές, σε συνεννόηση με την εθνική 
ρυθμιστική τους αρχή (όπου δεν είναι η 
αρμόδια αρχή) υποβάλλουν στην ομάδα 
συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια 
και την Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης.

1. Το συντομότερο δυνατό και το 
αργότερο εντός έξι εβδομάδων μετά τη 
λήξη της κατάστασης κρίσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές, σε 
συνεννόηση με την εθνική ρυθμιστική τους 
αρχή (όπου δεν είναι η αρμόδια αρχή) 
υποβάλλουν στην ομάδα συντονισμού για 
την ηλεκτρική ενέργεια και την Επιτροπή
λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης.

Or. en

Τροπολογία 213
Ashley Fox,Hans-Olaf Henkel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) απολογισμό της συνδρομής που 
παρασχέθηκε σε ή λήφθηκε από γειτονικά 
κράτη μέλη και χώρες εκτός ΕΕ·

δ) απολογισμό της συνδρομής που 
προετοιμάστηκε, παρασχέθηκε σε ή 
λήφθηκε από γειτονικά κράτη μέλη και 
χώρες εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 214
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα τους όγκους της μη 
εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο 
χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης 
μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και 
αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·

ε) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα τους όγκους της μη 
εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο 
χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης 
μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και 
αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)
και τα μέτρα που επιβλήθηκαν στους 
συμφεροντούχους όπως σε παραγωγούς 
και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και 
άλλους σημαντικούς παράγοντες της 
αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι ο κατάλογος ξεκινά με την λέξη «ιδιαίτερα», θα πρέπει να αναφέρονται 
ρητά οι οικονομικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς και τους άλλους παρόχους υπηρεσιών 
(ανταπόκριση στη ζήτηση και αποθήκευση) των μέτρων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
καταστάσεων κρίσης (όχι μόνο στην τιμή της ενέργειας αλλά και άλλες επιπτώσεις όπως η 
μονάδα εκκίνησης εκτός της αξιολογικής κατάταξης, η αποβελτιστοποίηση της παραγωγής ή 
των προγραμμάτων συντήρησης κλπ.).
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Τροπολογία 215
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα τους όγκους της μη 
εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο 
χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης 
μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και 
αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·

ε) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα τους όγκους της μη 
εξυπηρετούμενης ενέργειας, τον 
περιορισμό των διαθέσιμων ή 
κατανεμημένων διαζωνικών 
δυναμικοτήτων, και το επίπεδο 
χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης 
μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και 
αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η μέγιστη διαφάνεια για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Τροπολογία 216
Ashley Fox,Hans-Olaf Henkel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα τους όγκους της μη 
εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο 
χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης 
μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και 
αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·

ε) τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
οικονομικές επιπτώσεις στους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τις 
επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδιαίτερα τους όγκους της μη 
εξυπηρετούμενης ενέργειας και το επίπεδο 
χειροκίνητης αποσύνδεσης της ζήτησης 
(συμπεριλαμβανομένης μιας σύγκρισης 
μεταξύ του επιπέδου εθελοντικής και 
αναγκαστικής αποσύνδεσης της ζήτησης)·
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Or. en

Τροπολογία 217
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ενδελεχή αιτιολόγηση της χρήσης 
μη αγοραίων μέτρων στις περιπτώσεις 
που εφαρμόστηκαν τέτοια μέτρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να αιτιολογείται η χρήση μη αγοραίων μέτρων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
επιπλέον αποτρεπτικός παράγοντας προκειμένου να μην εφαρμόζουν τέτοια μέτρα τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 218
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης 
στην περίπτωση που η κρίση οφειλόταν 
στη διαρθρωτική αδυναμία του 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 219
Angelika Mlinar,Pavel Telička,Carolina Punset

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού για 
την ηλεκτρική ενέργεια.

4. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού για 
την ηλεκτρική ενέργεια, και τα 
αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στις 
επικαιροποιήσεις των σχεδίων 
ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 220
Rebecca Harms
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού για 
την ηλεκτρική ενέργεια.

4. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού για 
την ηλεκτρική ενέργεια, και στη σχετική 
μακροπεριφερειακή σύμπραξη·

Or. en

Τροπολογία 221
Zdzisław Krasnodębski,Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 α

3.Η ομάδα συντονισμού για την 
ηλεκτρική ενέργεια εκδίδει συστάσεις 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
που εγκρίνεται ομόφωνα από την ομάδα.

Or. en
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Τροπολογία 222
Ashley Fox,Hans-Olaf Henkel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη της 
Ενεργειακής Κοινότητας

Συνεργασία με τα συμβαλλόμενα μέρη της 
Ενεργειακής Κοινότητας και τρίτες χώρες

Or. en

Τροπολογία 223
Ashley Fox,Hans-Olaf Henkel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη 
της Ενεργειακής Κοινότητας καλούνται να 
συνεργάζονται στενά στη διαδικασία 
προσδιορισμού σεναρίων κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση 
σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης 
κινδύνων, ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
εφοδιασμού των κρατών μελών, των 
συμβαλλόμενων μερών ή της Ένωσης. 
Από αυτήν την άποψη, τα συμβαλλόμενα 
μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας 
δύνανται να συμμετάσχουν στην ομάδα 
συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια 
μετά από πρόσκληση από την Επιτροπή σε 
σχέση με όλα τα θέματα που τα 
απασχολούν.

Τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη 
της Ενεργειακής Κοινότητας και οι τρίτες 
χώρες που συνδέονται με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ καλούνται 
να συνεργάζονται στενά στη διαδικασία 
προσδιορισμού σεναρίων κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση 
σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης 
κινδύνων, ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
εφοδιασμού των κρατών μελών, των 
συμβαλλόμενων μερών, των τρίτων 
χωρών ή της Ένωσης. Από αυτήν την 
άποψη, τα συμβαλλόμενα μέρη της 
Ενεργειακής Κοινότητας και, κατά 
περίπτωση, άλλες τρίτες χώρες δύνανται 
να συμμετάσχουν στην ομάδα 
συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια 
μετά από πρόσκληση από την Επιτροπή σε 
σχέση με όλα τα θέματα που τα 
απασχολούν.

Or. en

Τροπολογία 224
Angelika Mlinar,Pavel Telička,Carolina Punset
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη και τα συμβαλλόμενα μέρη 
της Ενεργειακής Κοινότητας καλούνται να 
συνεργάζονται στενά στη διαδικασία 
προσδιορισμού σεναρίων κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση 
σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης 
κινδύνων, ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
εφοδιασμού των κρατών μελών, των 
συμβαλλόμενων μερών ή της Ένωσης. 
Από αυτήν την άποψη, τα συμβαλλόμενα 
μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας 
δύνανται να συμμετάσχουν στην ομάδα 
συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια 
μετά από πρόσκληση από την Επιτροπή σε 
σχέση με όλα τα θέματα που τα 
απασχολούν.

Τα κράτη μέλη, τα συμβαλλόμενα μέρη 
της Ενεργειακής Κοινότητας, οι χώρες 
ΕΟΧ και η Ελβετία καλούνται να 
συνεργάζονται στενά στη διαδικασία 
προσδιορισμού σεναρίων κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση 
σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης 
κινδύνων, ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
εφοδιασμού των κρατών μελών, των 
συμβαλλόμενων μερών ή της περιοχής. 
Από αυτήν την άποψη, τα συμβαλλόμενα 
μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας, οι 
χώρες ΕΟΧ και η Ελβετία δύνανται να 
συμμετάσχουν στην ομάδα συντονισμού 
για την ηλεκτρική ενέργεια μετά από 
πρόσκληση από την Επιτροπή σε σχέση με 
όλα τα θέματα που τα απασχολούν.

Or. en

Τροπολογία 225
Zdzisław Krasnodębski,Edward Czesak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
για αόριστη διάρκεια από την [η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισαγάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού].

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη 
της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται 
σε αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4. Πριν από την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 
201630.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

6. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 
πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

_________________

30 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en



AM\1134266EL.docx 17/20 PE610.658v01-00

EL

Τροπολογία 226
Barbara Kappel,Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
για αόριστη διάρκεια από την [η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισαγάγει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 για περίοδο πέντε ετών από 
την [xx.xx.xxxx]. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την 
ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. de

Τροπολογία 227
Barbara Kappel,Lorenzo Fontana

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο.

5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 228
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Περιγράψτε μέτρα για τον 
μετριασμό των καταστάσεων κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από την 
πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της 
προσφοράς, αναφέροντας σε ποιες 
περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα μέτρα αυτά, ιδίως πότε ενεργοποιείται 
κάθε μέτρο. Όταν εξετάζονται μέτρα που 
δεν στηρίζονται στην αγορά, πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένα με βάση τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 15·

γ) Περιγράψτε μέτρα για τον 
μετριασμό των καταστάσεων κρίσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως από την 
πλευρά της ζήτησης, από την πλευρά του 
δικτύου και την πλευρά της προσφοράς, 
αναφέροντας σε ποιες περιπτώσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα 
αυτά, ιδίως πότε ενεργοποιείται κάθε 
μέτρο. Όταν εξετάζονται μέτρα που δεν 
στηρίζονται στην αγορά, πρέπει να είναι 
δεόντως αιτιολογημένα με βάση τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
15·

Or. en

Τροπολογία 229
Angelika Mlinar,Pavel Telička

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 3 – σημείο 3.1. – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) περιγράφει τα εθνικά μέτρα που
είναι αναγκαία για την εφαρμογή και την 
επιβολή περιφερειακών μέτρων που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 12

Or. en

Τροπολογία 230
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σημαντικές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
οικιακών καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με αυτά τα είδη των οργανώσεων (που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
νοικοκυριών) — εφόσον υπάρχουν - εισάγει κατά την άποψή μας περιττές δυσκολίες και πολλές 
φορές είναι σχεδόν αδύνατη.Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη έναντι των πολιτών τους στον 
τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και αυτή είναι απαραίτητη.Η 
ασφάλεια του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας είναι η συμμετοχή της δημόσιας αρχής 
(αρμόδια αρχή) και της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής.

Τροπολογία 231
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σημαντικές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
επιχειρήσεων φυσικού αερίου·

γ) σημαντικές οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των 
βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 232
Luděk Niedermayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) ε) Διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής

Or. en

Τροπολογία 233
Jaromír Kohlíček

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) Προσδιορίστε το χρονοδιάγραμμα 
για τις ετήσιες περιφερειακές (κατά 
περίπτωση εθνικές) προσομοιώσεις 
ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο στις 
καταστάσεις κρίσης ηλεκτρικής 
ενέργειας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιγραφές των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της κρίσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας όπως καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Υπόδειγμα σχεδίου 
ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, είναι από διοικητική άποψη αδικαιολόγητα εκτεταμένες 
όσον αφορά τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις.Η απαίτηση σχετικά με τον ετήσιο έλεγχο των 
σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων είναι περιττή, από πρακτικής άποψης.Τα σχέδια 
πρέπει να επικαιροποιούνται, ωστόσο, ο ετήσιος έλεγχος θα επιφέρει μόνο περιττό πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο χωρίς σημαντικό θετικό αντίκτυπο.
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