
AM\557274EL.doc PE 355.397v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

24.2.2005 PE 355.397v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 24-30

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 347.299v01-00)
Claude Turmes
Καθορισμός προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και περί καταργήσεως 
των αποφάσεων αριθ. 96/391/ΕΚ και αριθ. 1229/2003/ΕΚ

Πρόταση απόφασης (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2 α) Η παρούσα απόφαση θα χρησιμεύσει 
για προσέγγιση του στόχου, που 
συνεφωνήθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Βαρκελώνης, να επιτευχθεί ένα 
ελάχιστο επίπεδο ηλεκτρικής διασύνδεσης 
μεταξύ των κρατών μελών, ίσης προς το 
10% της εγκατεστημένης στο κάθε κράτος 
μέλος ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας 
και, με τον τρόπο αυτό, να βελτιωθεί η 
αξιοπιστία και η ασφάλεια των δικτύων, να 
εξασφαλισθεί η ασφάλεια της επάρκειας 
και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Τα κυριότερα προγράμματα προτεραιότητος και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα του 
ηλεκτρισμού που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και IV είναι διασυνδέσεις μεταξύ των 
κρατών μελών ή με τρίτες χώρες. Το γεγονός αυτό ανταποκρίνεται σε πολιτική συμφωνία η 
οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 
2002.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η κατασκευή και η συντήρηση των 
υποδομών ενέργειας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να 
παραγνωρίζονται τα στρατηγικά κριτήρια 
και, οσάκις ενδείκνυται, τα κριτήρια 
παροχής καθολικής υπηρεσίας.

(4)  Η κατασκευή και η συντήρηση των 
υποδομών ενέργειας θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
τηρώντας τις διαδικασίες διαβούλευσης με 
τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, χωρίς 
να παραγνωρίζονται τα στρατηγικά κριτήρια 
και, τα κριτήρια παροχής καθολικής 
υπηρεσίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή νέων υποδομών και οι τρόποι συντήρησης ή ενίσχυσής τους πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το έδαφος, τηρώντας κυρίως τις διαδικασίες 
ενημέρωσης και προληπτικής διαβούλευσης των πληθυσμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κοινοτικούς κανόνες.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευνοϊκότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη 

(10) Θα πρέπει να δημιουργηθεί 
ευνοϊκότερο πλαίσιο για την ανάπτυξη 
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διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, κυρίως 
μέσω της παροχής κινήτρων για τεχνική 
συνεργασία μεταξύ των φορέων που 
ευθύνονται για τα δίκτυα, μέσω της 
διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών αδειοδότησης που 
εφαρμόζονται για έργα δικτύων στα κράτη 
μέλη, προκειμένου να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις, και μέσω της κατάλληλης 
κινητοποίησης των Ταμείων, των 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
της Κοινότητας, που βρίσκονται στη 
διάθεση των έργων δικτύων.

διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, κυρίως με 
την ανάπτυξη εναλλακτικών και 
αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών και 
μέσω της παροχής κινήτρων για τεχνική 
συνεργασία μεταξύ των φορέων που 
ευθύνονται για τα δίκτυα, μέσω της 
διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών αδειοδότησης που 
εφαρμόζονται για έργα δικτύων στα κράτη 
μέλη, προκειμένου να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις, και μέσω της κατάλληλης 
κινητοποίησης των Ταμείων, των 
χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων 
της Κοινότητας, που βρίσκονται στη 
διάθεση των έργων δικτύων,
περιλαμβανομένων αυτών που 
προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας 
από αποκεντρωμένες και ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προώθηση στο πλαίσιο των επενδύσεων της επιλογής λύσεων που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη περισσότερο αποκεντρωμένων δικτύων και από ήδη υπάρχουσες πηγές επιτρέπει την 
μεγιστοποίηση της ίδιας της τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των διάφορων διαχειριστών και την 
εξασφάλιση μικρότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μειώνοντας ταυτοχρόνως και το κόστος 
των εξαιρετικά δαπανηρών διασυνδέσεων.

Τροπολογία: Roberto Musacchio

Τροπολογία 27
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (β)

β) να διευκολύνει την ανάπτυξη και να 
περιορίσει την απομόνωση των 
μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών της 
Κοινότητας και, τοιουτοτρόπως να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή·

β) να διευκολύνει την ανάπτυξη και να 
περιορίσει την απομόνωση των 
μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών της 
Κοινότητας, προωθώντας κυρίως την 
ανάπτυξη των τοπικών πόρων και δικτύων 
όπως η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας και οι ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, και να ενισχύσει έτσι την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή στην 
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περιοχή αλλά και σε άλλες περιφέρειες·

Or. it

Αιτιολόγηση

Ειδικότερα στις αποκεντρωμένες περιφέρειες επιλέγονται κατά προτεραιότητα τρόποι 
παραγωγής ενέργειας περισσότερο συμβατοί με το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη της 
περιοχής, με όρους κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης στις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Τροπολογία: María del Milar Ayuso González

Τροπολογία 28
Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (δ)

(δ) να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
και την βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της μείωσης των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται 
με την μεταφορά ενέργειας.

(δ) να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη 
και την βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της μείωσης των 
περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται 
με την μεταφορά ενέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 29
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (α)

α) προσαρμογή και ανάπτυξη των 
ενεργειακών δικτύων προς υποστήριξη της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, ιδίως με την επίλυση των 
προβλημάτων συμφόρησης, ιδιαίτερα των 
διασυνοριακών διασυνδέσεων, 
υπερφόρτωσης και ελλειπουσών ζεύξεων, 
και συνεκτιμώντας τις ανάγκες που 
προκύπτουν από τη λειτουργία της 

α) προσαρμογή και ανάπτυξη των 
ενεργειακών δικτύων προς υποστήριξη της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, ιδίως με την επίλυση των 
προβλημάτων συμφόρησης, ιδιαίτερα των 
διασυνοριακών διασυνδέσεων, 
υπερφόρτωσης και ελλειπουσών ζεύξεων, 
την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και συνεκτιμώντας τις 
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εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου και από τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου και από τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της 
βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό ο στόχος αυτός πρέπει επίσης 
να αναφέρεται ως προτεραιότητα των κοινοτικών δράσεων στους τομείς των διευρωπαϊκών 
ενεργειακών δικτύων.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να ορίσει 
Ευρωπαίο Συντονιστή, μετά από 
διαβουλεύσεις με τα οικεία κράτη μέλη.

1. Προκειμένου να  διευκολυνθεί η
συντονισμένη εφαρμογή ορισμένων 
σχεδίων ή τμημάτων διαμεθοριακών 
σχεδίων, μεταξύ των σχεδίων που έχουν 
χαρακτηρισθεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
και στα οποία αναφέρεται το άρθρο 8, η 
Επιτροπή είναι δυνατόν, σε συμφωνία με τα 
οικεία κράτη μέλη και μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να διορίσει ένα πρόσωπο που 
θα ονομάζεται "Ευρωπαίος Συντονιστής".

Ο Συντονιστής ενεργεί εξ ονόματος και για 
λογαριασμό της Επιτροπής. Η αποστολή του 
Συντονιστή καλύπτει ένα μόνον έργο 
προτεραιότητας ή τμήμα έργου 
προτεραιότητας. Αν απαιτηθεί, η αποστολή 
του Ευρωπαίου Συντονιστή είναι δυνατόν να 
επεκταθεί και σε άλλα συναφή έργα 
προτεραιότητας.

Ο Ευρωπαίος Συντονιστής ενεργεί εξ 
ονόματος και για λογαριασμό της 
Επιτροπής. Η αποστολή του θα αφορά 
κανονικά ένα μόνον έργο, ειδικότερα στην 
περίπτωση ενός διαμεθοριακού σχεδίου,
είναι όμως δυνατόν, εάν παρουσιαστεί η 
ανάγκη, να επεκταθεί στο σύνολο του 
βασικού άξονα. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής 
καταρτίζει από κοινού με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πρόγραμμα 
εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητές 
του.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία περιλαμβάνει την ίδια δέσμευση στην οποία κατέληξε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την διεκπεραίωση της Απόφασης 884/2004ΕΚ σχετικά με τους κοινοτικούς 
προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.


