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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΔ-Ε: Κατάλογος ωνίων ή επικέντρωση σε ένα αειφορικό ενεργειακό σύστημα;

Α) Κοινό συμφέρον ή κατάλογος χριστουγεννιάτικων δώρων;

Τα παραρτήματα Ι έως ΙΙΙ του προτεινόμενου νομοθετικού μέτρου δεν είναι επιλεκτικά, αλλά 
περιλαμβάνουν όλες τις δυνατότητες όσον αφορά τις μελλοντικές ανάγκες και δεν αποτελούν 
σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισμού των επενδύσεων με στρατηγική θεώρηση.

Ο λόγος γι’ αυτόν τον «κατάλογο χριστουγεννιάτικων δώρων» (203 έργα) είναι η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος επιλογής. Πιεζόμενες από τις εθνικές επιχειρήσεις ενέργειας, οι 
κυβερνήσεις της ΕΕ προωθούν τα δικά τους έργα. Επιπλέον, η Επιτροπή αντί να θεσπίσει 
πραγματικά κριτήρια επιλογής περιορίζεται σε μικρές προσαρμογές των αρχικών προτάσεων 
των κρατών μελών.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί· πρέπει αντίθετα να παρέχονται περισσότερες 
λεπτομέρειες για όλα τα προτεινόμενα έργα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 
το κόστος, αιτιολόγησης, μακροπρόθεσμου αντίκτυπου επίπτωσης στην αγορά και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει όμως να αμφισβητηθεί και η λογική βάση της 
δημιουργίας δικτύων.

Β) Περισσότερες γραμμές = Ανταγωνιστικότερες αγορές ενέργειας στην ΕΕ;

Η Επιτροπή της ΕΕ δήλωσε ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διαθέτει δυναμικότητα 
εισαγωγών / εξαγωγών που να αναλογεί στο 10% της συνολικής εγκατεστημένης 
δυναμικότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταση του ανταγωνισμού και να επιταχυνθεί 
η ελευθέρωση. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, εμπειρικά δεδομένα που να συνηγορούν στο ότι η 
επίτευξη του στόχου του 10% θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στον ανταγωνισμό. Για 
παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξαγωγική δυναμικότητα μόνο 3% κι όμως διαθέτει 
ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά συστήματα ηλεκτροδότησης, ενώ χώρες όπως η Ιταλία, με 
εισαγωγικό δυναμικό 25%, έχουν υψηλές τιμές λόγω μη λειτουργίας της αγοράς.

Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι μια ανταγωνιστική, καλά λειτουργούσα αγορά 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι προϊόν σαφούς και καλά καθορισμένης ρύθμισης αγοράς 
(αποδεσμοποίηση, αυστηρός έλεγχος κατάχρησης της αγοράς, ενθάρρυνση νεοεισερχομένων) 
κι όχι της απαίτησης για αυθαίρετο επίπεδο ικανότητας εισαγωγών.

Η δημιουργία τεχνητών (και πριμοδοτούμενων από την ΕΕ) διασυνδέσεων δεν θα εντείνει 
τον ανταγωνισμό στον τομέα αλλά αντίθετα θα ενισχύσει την ανάπτυξη δομών ολιγοπωλίων 
στον ενεργειακό τομέα. Ήδη, οι οκτώ μεγαλύτερες εγκαταστάσεις κατέχουν το 75% της 
αγορά ηλεκτροπαραγωγής ενώ έχουν επίσης τον έλεγχο των σημαντικών διασυνδέσεων και, 
ακόμα σημαντικότερο, της εμπορίας.
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Γ) Περισσότερες γραμμές = μεγαλύτερη ασφάλεια;

Μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας προορίζεται για 
πρόσθετες γραμμές ισχύος μεταξύ της Ιταλίας και των γειτονικών της κρατών. Το γεγονός 
αυτό δείχνει άγνοια των αιτίων και των διδαγμάτων από το μεγαλύτερο μπλακάουτ της 
πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η περίπτωση της Ιταλίας δείχνει καθαρά ότι το εξαιρετικά υψηλό δυναμικό διασύνδεσης δεν 
αποτελεί εγγύηση τη ασφάλειας του εφοδιασμού. Όπως δήλωσε σαφώς ο D.Maillard, το 
ανώτατο δημόσιο στέλεχος της διοίκησης του ενεργειακού τομέα της Γαλλίας, «θα μπορούσε 
κανείς να υποστηρίξει […]  ότι το ιταλικό μπλακάουτ οφείλεται στις υπερβολικά πολλές 
διασυνοριακές διασυνδέσεις» (Energie Plus, 15.1.2004).

Η πείρα δείχνει ότι για τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό δεν απαιτείται μεταφορά σε 
μεγάλες αποστάσεις, μάλλον το αντίστροφο, καθώς η δημιουργία τοπικής παραγωγής αυξάνει 
σημαντικά την ασφάλεια του εφοδιασμού, μειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργεί 
περισσότερες θέσεις εργασίας και περιορίζει δραστικά την ανάγκη επενδύσεων για νέα 
δίκτυα. Η χρήση κατανεμημένης παραγωγής, ιδιαίτερα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα 
έχει ως αποτέλεσμα, όπως υπογραμμίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, μικρότερες 
εκπομπές CO2 από ό,τι σε διαφορετική περίπτωση.

Ένας από τους βασικούς λόγους για το ότι η Ιταλία είναι τόσο εξαρτημένη από τις εισαγωγές 
ενέργειας έγκειται στο ότι η στρεβλωμένη σήμερα αγορά ενέργειας της ΕΕ δεν προσφέρει 
ιδιαίτερα κίνητρα για επενδύσεις σε νέα ηλεκτροπαραγωγή στην Ιταλία, δεδομένου ότι

- Η κατανομή των εισαγωγικών δυναμικοτήτων ελέγχεται σε ένα σύστημα που δεν 
βασίζεται στην αγορά, κάτι που αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ (ορισμένες ιταλικές 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το δίκτυο δωρεάν για την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη Γαλλία)

- Η EDF εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές κάτω του κόστους , όπως επιβεβαιώνει το 
«Cour de Comptes» (1.2.2005)

- Οι κυρίαρχες επιχειρήσεις εμποδίζουν την είσοδο νέων στην αγορά.

Ένας από τους κρυφούς στόχους των ΔΔ-Ε συνίσταται στη διαιώνιση των πρακτικών 
ντάμπιγκ της EDF. Στο πλαίσιο αυτό αμφισβητούμε τις προτεραιότητες που δίνονται στις 
διασυνέσεις μεταξύ της Γαλλίας και των γειτονικών της κρατών.

Δ) Πραγματικές προτεραιότητες για τα ΔΔ-Ε

Καθένα από τα προτεινόμενα έργα κοινού ενδιαφέροντος πρέπει να αξιολογηθεί, 
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προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι είναι αναγκαίο, υποστηρίζεται από τον τοπικό πληθυσμό, 
δεν νοθεύει την αγορά, επιτρέπει την ανάπτυξη κατανεμημένης παραγωγής και δεν οδηγεί σε 
μείωση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που δεν πληρούν 
όλα τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να απορρίπτονται. Επιπλέον, προκειμένου να αποφεύγεται η 
νόθευση της αγοράς και να διασφαλίζεται ότι χρηματοδότηση θα διατίθεται μόνο σε έργα 
περιβαλλοντικώς και οικονομικώς βιώσιμα, ο εισηγητής προτείνει την απαλοιφή όλων των 
παραρτημάτων έως ότου τα κριτήρια αυτά καθοριστούν με σαφήνεια και εφαρμοστούν από 
όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Δ.1 Προτεραιότητα των ΔΔ-Ε αερίου

Η ύπαρξη ρευστής και ανταγωνιστικής αγοράς αερίου στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση 
για:

Ø μια λειτουργούσα αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
νεοεισερχόμενοι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ θα είναι σταθμοί 
παραγωγής υψηλής απόδοσης που θα λειτουργούν με αέριο.

Ø ένα περισσότερο αποκεντρωμένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής, και κατά συνέπεια ένα ασφαλέστερο για το περιβάλλον και 
σταθερότερο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο συνδυασμός αυτός μικρότερων, περισσότερο ευέλικτων σταθμών παραγωγής με καλύτερη 
εναρμόνιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (η τελευταία θα μειώσει τις 
τεχνητές βραχυπρόθεσμες ροές που οφείλονται στις σημερινές ατέλειες της αγοράς) θα 
αποσυμφορήσει το κορεσμένο σήμερα ηλεκτρικό δίκτυο στην Ευρώπη.

Για την καλή λειτουργία της αγοράς αερίου χρειάζεται να ρυθμιστεί η πρόσβαση στην 
αποθήκευση του αερίου. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να βελτιώνει τακτικά την απόδοση του 
αερίου της με μακροπρόθεσμα μέσα όπως ποσοτικές δεσμεύσεις των διανομέων για μείωση 
της κατανάλωσης. Μόνο τέτοια μέτρα θα επιτρέψουν στην ΕΕ να εκπληρώσει τη δέσμευσή 
της για την κλιματική μεταβολή.

Δ.2 Προτεραιότητα των ΔΔ-Ε ηλεκτρικού ρεύματος

Η μοναδική προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο δίκτυο. Τα μεγάλης κλίμακας αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα και άλλα 
μέρη της Ευρώπης πρέπει να προωθηθούν οπωσδήποτε και σύντομα στο πλαίσιο των ΔΔ-Ε.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Οι εξειδικεύσεις παρέχονται ενδεικτικώς 
επειδή είναι δυνατόν να μεταβληθούν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να 
συνεχίσει να διαθέτει την εξουσία 
επικαιροποίησής τους. Δεδομένου ότι το 
έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές 
και οικονομικές επιπτώσεις, είναι σημαντικό 
να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
της νομοθετικής εποπτείας και της ευελιξίας 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των έργων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για πιθανή 
κοινοτική στήριξη.

(8) Οι εξειδικεύσεις παρέχονται ενδεικτικώς 
επειδή είναι δυνατόν να μεταβληθούν. Η 
Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να 
συνεχίσει να διαθέτει την εξουσία 
επικαιροποίησής τους. Δεδομένου ότι το 
έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές,
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
επιπτώσεις, είναι σημαντικό να εξευρεθεί η 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 
νομοθετικής εποπτείας και της ευελιξίας 
όσον αφορά τον προσδιορισμό των έργων 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για πιθανή 
κοινοτική στήριξη.

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή γραμμών υψηλής τάσης, αγωγών αερίου υψηλής πίεσης ή εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης μπορεί να μην έχει μόνο σημαντικές πολιτικές και οικονομικές αλλά και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Θα πρέπει να είναι δυνατόν για 
ορισμένα έργα προτεραιότητας ή για 
τμήματα έργων προτεραιότητας ή για 
δέσμες έργων προτεραιότητας να 
βελτιωθεί η προετοιμασία και η υλοποίησή 
τους με τη σύσταση ομάδας συντονισμού, 
στην οποία θα συμμετέχει η Κοινότητα, 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

διαγράφεται

  
1 ΕΕ C …. της 12.10.2004, σελ. ….
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σχετικών έργων προτεραιότητας. Κατά 
συνέπεια η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να διορίσει για το έργο αυτό (τα 
έργα αυτά) Ευρωπαίο συντονιστή, 
προκειμένου να ενθαρρύνει την συνεργασία 
με τους χρήστες και τους φορείς 
εκμετάλλευσης και να εξασφαλίσει την 
αναγκαία παρακολούθηση, ώστε η 
Κοινότητα να τηρείται ενήμερη για την 
πραγματοποιούμενη πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Διασυνοριακή συνεργασία υπήρξε και στο παρελθόν, χωρίς να έχει πει η Επιτροπή ότι 
μπορούσε να γίνει.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι 
προδιαγραφές τους και τα έργα 
προτεραιότητας θα πρέπει να 
προσδιορίζονται με την επιφύλαξη των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, 
των σχεδίων ή των προγραμμάτων.

(11) Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι 
προδιαγραφές τους και τα έργα 
προτεραιότητας θα πρέπει να 
προσδιορίζονται με την επιφύλαξη των 
αποτελεσμάτων της αναγκαίας διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης και της 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων, των σχεδίων ή των 
προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Τα μεγάλα αυτά έργα, όπως η κατασκευή γραμμών δικτύου υψηλής τάσης πρέπει πάντα να 
εγκρίνονται από τους πολίτες του τόπου και της περιφέρειας. Δεν υπάρχει λόγος να 
παρακαμφθεί η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) όλες τις γραμμές υψηλής τάσης, με 
εξαίρεση εκείνες των δικτύων διανομής, και 
τις υποβρύχιες ζεύξεις, εφόσον η υποδομή 
αυτή χρησιμοποιείται για διαπεριφερειακή 
ή διεθνή μεταφορά / σύνδεση·

(α) όλες τις γραμμές υψηλής τάσης, με 
εξαίρεση εκείνες των δικτύων διανομής, και 
τις υποβρύχιες ζεύξεις, εφόσον η υποδομή 
αυτή οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
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Αιτιολόγηση

Το ενδιαφέρον για μια νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν δικαιολογείται από το 
διασυνοριακό χαρακτήρα της αλλά από την ικανότητά της να αυξήσει τη συμμετοχή των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή να βελτιώσει την ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου στο 
πλαίσιο της μεγαλύτερης αυτής συμμετοχής των συγκεκριμένων αυτών πηγών, που επιθυμεί η 
ΕΕ.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2) όσον αφορά τα δίκτυα αερίου (που 
μεταφέρουν φυσικό αέριο ή αέριες ολεφίνες) 
σε:

2) όσον αφορά τα δίκτυα αερίου (που 
μεταφέρουν φυσικό αέριο, βιοαέριο ή αέριες 
ολεφίνες) σε:

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της Ένωσης σε μια υποδομή δεν δικαιολογείται αν οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
να κάνουν διακρίσεις κατά της χρησιμοποίησης πηγών κοινοτικής προέλευσης και υπέρ του 
αερίου που εισάγεται στην Ένωση. Τούτο θα μπορούσε να αφορά την περίπτωση του βιοαερίου.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, στοιχείο (α)

(α) να ενθαρρύνει την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
γενικότερα και της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ειδικότερα, με ταυτόχρονη 
ενθάρρυνση της ορθολογικής και κατ’ 
αναλογία παραγωγής, μεταφοράς, διανομής 
και χρησιμοποίησης των ενεργειακών πόρων 
καθώς και αξιοποίηση και σύνδεση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να 
μειωθεί το κόστος της ενέργειας για τους 
καταναλωτές και να υπάρξει συμβολή στη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών·

(α) να ενθαρρύνει την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
γενικότερα και της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας ειδικότερα, με ταυτόχρονη 
ενθάρρυνση της ορθολογικής και κατ’ 
αναλογία παραγωγής, μεταφοράς, διανομής 
και χρησιμοποίησης των ενεργειακών πόρων 
καθώς και αξιοποίηση και σύνδεση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να 
υπάρξει συμβολή στη διαφοροποίηση των 
ενεργειακών πηγών·

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση της μεγάλης αγοράς ενέργειας έχει ως στόχο τη μείωση του κόστους για την 
κοινωνία. Αντίθετα, το κόστος της ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή (και συνεπώς η τιμή 
της) δεν χρειάζεται αναγκαστικά να μειωθεί, αν η ΕΕ επιθυμεί παράλληλα να επιτύχει τους 
στόχους για προστασία του περιβάλλοντος, καινοτομία και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.
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Τροπολογία 7
Άρθρο 3, στοιχείο (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·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη συνδέσεων προς τις μειονεκτούσες περιφέρειες περιορίζει ή μηδενίζει την 
οικονομική αποδοτικότητα των τοπικών πόρων όπως η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή από 
συμπαραγωγή. Η επιδότηση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των αγροτικών ή 
των αραιοκατοικημένων περιοχών αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων αυτών, 
περιορίζοντας δραστικά την οικονομική απόδοση των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη.

Η πολιτική στήριξη ή η χρηματοδότηση της δημιουργίας υποδομών σε απομακρυσμένες 
περιφέρειες θα έπρεπε επομένως να μην θεωρείται δεδομένη αλλά αντίθετα να αποτελεί 
αντικείμενο ορθολογικού διαλόγου βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία 8
Άρθρο 3, στοιχείο (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 ενισχύσει την αειφόρο ανάπτυξη και 
την βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
συμπαραγωγή, την ενεργειακή απόδοση, 
τις ενεργειακές υπηρεσίες και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσω της 
μείωσης των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται 
με την μεταφορά ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή φαίνεται να δικαιολογεί την αρχή της δημιουργίας νέων υποδομών στο όνομα της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορικής ανάπτυξης. Ωστόσο, οι βαριές αυτές 
υποδομές έχουν τα μειονεκτήματά τους, αλλά κυρίως νοθεύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ της 
τοπικής και αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, αφενός, και των κεντρικών, 
απομακρυσμένων πηγών, αφετέρου, υπέρ των τελευταίων. Ένα μέρος των πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν οι αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας (ανανεώσιμες ή συμπαραγωγή) συνίσταται 
ακριβώς στην αποφυγή της δημιουργίας υποδομής μεταφοράς ή διανομής με παράλληλη αύξηση 
της σταθερότητας και της ασφάλειας των ενεργειακών συστημάτων.
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Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (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 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου και από τη διεύρυνση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(α) προσαρμογή και ανάπτυξη των 
ενεργειακών δικτύων προς υποστήριξη της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
ενέργειας, και της αύξησης της 
συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εφοδιασμού και η μεγάλη αγορά ενέργειας δεν είναι ταυτόσημοι στόχοι. Στην 
περίπτωση των υποδομών, η αιτιολόγηση με την ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας -που αφορά εκ 
των προτέρων τις κερδοφόρες υποδομές- δεν μπορεί να τεθεί στο ίδιο επίπεδο με το στόχο της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, που σημαντικότερη έκφρασή του αποτελούν οι πολιτικές της ΕΕ για 
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
κατανάλωσης φυσικού αερίου της 
Κοινότητας και έλεγχο των συστημάτων 
εφοδιασμού της με φυσικό αέριο·

(α) ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
κατανάλωσης αερίου της Κοινότητας και 
έλεγχο των συστημάτων εφοδιασμού της με 
αέριο·

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή της λέξης «φυσικό» για λόγους συνέπειας προς το άρθρο 2 παρ. 2.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) ανάπτυξη και ενοποίηση δικτύων 
μεταφοράς αερίων ολεφινών προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες κατανάλωσης 
αερίων ολεφινών των βιομηχανιών στην 
Κοινότητα.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ειδική περίπτωση που δεν χρειάζεται να αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου άρθρου.

Τροπολογία 12
Άρθρο 5,  στοιχείο (α)

(α) ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων και 
των έργων προτεραιότητας·

(α) ο προσδιορισμός των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα κριτήρια 
που καθορίζονται με το άρθρο 6·

Αιτιολόγηση

Η προτεραιότητα των έργων προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής που 
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και απόφασης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 
ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών δικαιολογεί τη 
στήριξη εκ μέρους της ΕΕ και όχι η απλή παράθεση ενός ονόματος σε έναν κατάλογο από την 
Επιτροπή ή τα ίδια τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6,  παράγραφος 1, εδάφιο 2

Η αξιολόγηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας βασίζεται σε ανάλυση 
κόστους / οφέλους, η οποία λαμβάνει υπόψη 
όλες τις πλευρές του κόστους και όλα τα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
μεσοπρόθεσμων και / ή μακροπρόθεσμων, 
που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές 
πτυχές, την ασφάλεια του εφοδιασμού και 
τη συνεισφορά στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή. Έργα κοινού 
ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται με την 
επικράτεια κράτους μέλους απαιτούν την 
έγκριση του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Η αξιολόγηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας βασίζεται σε ανάλυση 
κόστους / οφέλους, η οποία λαμβάνει υπόψη 
όλες τις πλευρές του κόστους και όλα τα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
μεσοπρόθεσμων και / ή μακροπρόθεσμων, 
που συνδέονται με όλες τις εξωτερικές και 
άλλες περιβαλλοντικές πτυχές, την 
ασφάλεια του εφοδιασμού και τη 
συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή. Έργα κοινού ενδιαφέροντος τα 
οποία σχετίζονται με την επικράτεια 
κράτους μέλους απαιτούν την έγκριση του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση όλων των στοιχείων εξωτερικού κόστους σε σχέση με το περιβάλλον πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας.

Τροπολογία 14
Άρθρο 7,  παράγραφος 3, στοιχείο (α)
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(α) ασκούν σημαντική επίδραση στην 
ανταγωνιστική λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας, και/ή

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «σημαντικής επίδρασης» υπάγεται στον ορισμό της, που ποικίλλει ανάλογα με 
τους παράγοντες. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια έννοια ασαφή από νομική άποψη, που δεν 
πρέπει συνεπώς να διατηρηθεί.

Τροπολογία 15
Άρθρο 7,  παράγραφος 3, στοιχεία (β) και (βα) (νέο)

(β) ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού 
της Κοινότητας.

(β) ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού 
της Κοινότητας και

(βα) έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης ή της συμπαραγωγής.

Αιτιολόγηση

Από την άλλη πλευρά, τα έργα προτεραιότητας που είναι συμβατά με την αειφορική ανάπτυξη 
πρέπει να ανταποκρίνονται και σε άλλες ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ (ανανεώσιμες πηγές, 
συμπαραγωγή και/ή ενεργειακές υπηρεσίες).

Τροπολογία 16
Άρθρο 8

Άρθρο 8 διαγράφεται
Έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
1. Μία επιλογή έργων σχετικών με τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 7 άξονες 
προτεραιότητας, τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως διασυνοριακά ή τα 
οποία έχουν σημαντική επίπτωση στη 
δυναμικότητα διασυνοριακής μεταφοράς 
κηρύσσονται ως έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.
Τα έργα αυτά παρατίθενται στο 
παράρτημα IV.
2. Κατά την υποβολή έργων στο πλαίσιο 
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του Ταμείου Συνοχής με βάση το άρθρο 10 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/941, τα 
κράτη μέλη αποδίδουν την αρμόζουσα 
προτεραιότητα στα έργα που έχουν 
κηρυχθεί ως έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.
3. Κατά την υποβολή έργων στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα, με βάση το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2236/952, τα κράτη 
μέλη αποδίδουν την αρμόζουσα 
προτεραιότητα στα έργα που έχουν 
κηρυχθεί ως έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.
4. Κατά την υποβολή έργων στο πλαίσιο 
των Διαρθρωτικών Ταμείων με βάση τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/19993, τα 
κράτη μέλη αποδίδουν την αρμόζουσα 
προτεραιότητα στα έργα που έχουν 
κηρυχθεί ως έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.
5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει πως οι χώρες 
που είναι επιλέξιμες για το χρηματοδοτικό 
μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών 
πολιτικών αποδίδουν την αρμόζουσα 
προτεραιότητα κατά την υποβολή έργων με 
βάση τα άρθρα 2 και 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1267/19994, σε έργα που έχουν 
κηρυχθεί ως έργα ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.
6. Σε περίπτωση που υπάρχει ή που 
προβλέπεται να υπάρξει σημαντική 
καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών 
για ένα έργο που έχει κηρυχθεί ως έργο 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή 
ζητά από τα οικεία κράτη μέλη να 
εξηγήσουν εντός τριμήνου τους λόγους της 
καθυστέρησης.
Μετά την παραλαβή και εξέταση της 
απάντησης από τα οικεία κράτη μέλη, η 
Επιτροπή είναι δυνατόν, τηρούμενης της 

  
1 ΕΕ L 130 της 25.5.1994, σ.1
2 ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ.1
3 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ.1
4 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ.73
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αρχής της αναλογικότητας, να αποφασίσει 
να αποσύρει τη διακήρυξη χαρακτηρισμού 
ενός έργου ως έργου ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος.
7. Πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση έργου 
το οποίο έχει κηρυχθεί ως έργο 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή τμήματος 
του εν λόγω έργου, τα οικεία κράτη μέλη 
διενεργούν αξιολόγηση των 
κοινωνικοοικονομικών του επιπτώσεων 
και των επιπτώσεων του στο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσής 
του στο εμπόριο μεταξύ των κρατών 
μελών, στην εδαφική συνοχή και την 
αειφόρο ανάπτυξη.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για τα αποτελέσματα αυτής της 
αξιολόγησης.
8. Στην περίπτωση που ένα έργο έχει 
κηρυχθεί ως έργο ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, τα οικεία κράτη μέλη 
πραγματοποιούν για κάθε τμήμα του 
υπόψη έργου όπως απαιτείται, διαδικασίες 
συντονισμένης αξιολόγησης και δημόσιας 
διαβούλευσης πριν από την αδειοδότηση 
του έργου.
9. Σε περίπτωση που ένα έργο το οποίο έχει 
κηρυχθεί ως έργο ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνει διασυνοριακό 
τμήμα που είναι τεχνικώς και οικονομικώς 
αδιαίρετο, τα δύο οικεία κράτη μέλη 
διενεργούν διακρατική έρευνα προκειμένου 
να αξιολογήσουν το διασυνοριακό τμήμα 
και να οργανώσουν δημόσια διαβούλευση 
πριν την αδειοδότηση του έργου.
10. Οι συντονισμένες ή διακρατικές 
διαδικασίες έρευνας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 8 και 9 εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
επιβάλλει η Κοινοτική νομοθεσία 
προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως όσον 
αφορά την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Τα οικεία κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για την έναρξη τέτοιων 
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συντονισμένων ή διακρατικών 
διαδικασιών έρευνας καθώς και για τα 
σχετικά αποτελέσματα.

Αιτιολόγηση

Η παράκαμψη της αναγκαίας διαδικασίας διαβούλευσης και έγκρισης από τοπικούς φορείς και 
εθνικές κυβερνήσεις είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι αντίκειται στις επικυρωμένες δεσμεύσεις 
της ΕΕ και των κρατών μελών της όπως το πρωτόκολλο του Άαρχους. Επιπλέον, η επιλογή ενός 
τέτοιου υποθετικού καταλόγου υποδομών στην Επιτροπή, χωρίς συναπόφαση ούτε διαβούλευση 
των περιφερειών, είναι ακόμη περισσότερο απαράδεκτη χωρίς ένα σύνολο αντικειμενικών 
κριτηρίων.

Τροπολογία 17
Άρθρο 9

Άρθρο 9 διαγράφεται
Υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος
1. Τα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
υλοποιούνται ταχέως.
Το αργότερο εντός εξαμήνου από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων 
αυτών συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερειών σχετικά με τα ακόλουθα:
(α) προβλεπόμενη υποβολή του έργου στην 
διαδικασία αδειοδότησης,
(β) χρονοδιάγραμμα για την φάση 
σκοπιμότητας και σχεδιασμού,
(γ) κατασκευή του έργου
(δ) έναρξη λειτουργίας του έργου.
2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσιες 
εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την 
πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.
Όποτε σημειώθηκε πρόοδος βραδύτερη 
από εκείνη που προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε στην 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
υποβάλλουν στην Επιτροπή αναθεωρημένο 
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πρόγραμμα.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν πως η 
διαδικασία αδειοδότησης έργων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος είναι 
αποτελεσματική και δεν περιλαμβάνει 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το κείμενο δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα τη δέουσα διαδικασία συνεννόησης με τους 
τοπικούς φορείς και λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα το άρθρο 9-3 αποκαλύπτει ότι στόχος του 
κειμένου είναι η αποδυνάμωση της δημοκρατικής διαδικασίας. Το άρθρο 9 θα δικαιολογούσε 
την επιβολή υποδομών από τα κράτη μέλη παρά τη βούληση του κοινού ή των τοπικών φορέων, 
και θα προσέφερε μια «ευρωπαϊκή» δικαιολογία για την παράκαμψη της δημοκρατικής 
διαδικασίας.

Τροπολογία 18
Άρθρο 10

Άρθρο 10 διαγράφεται
Ευρωπαίος Συντονιστής
1. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να ορίσει 
Ευρωπαίο Συντονιστή, μετά από 
διαβουλεύσεις με τα οικεία κράτη μέλη.
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.
2. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής επιλέγεται με 
βάση την εμπειρία σχετικά με τα 
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη γνώση 
των ζητημάτων που συνδέονται με την 
τεχνική, οικονομική, κοινωνικο-οικονομική 
και περιβαλλοντική αξιολόγηση μεγάλων 
έργων.
3. Στην απόφαση ορισμού του Ευρωπαίου 
Συντονιστή προσδιορίζεται ο τρόπος με 
τον οποίο ο Συντονιστής εκτελεί τα 
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καθήκοντά του.
4. Ο Ευρωπαίος Συντονιστής:
(α) προωθεί κοινές μεθόδους αξιολόγησης 
των έργων, συμβουλεύει τους φορείς 
προώθησης σχετικά με το οικονομικό 
πλαίσιο των έργων· και διατυπώνει, αν 
απαιτείται, γνώμη επί θεμάτων που 
σχετίζονται με την λειτουργία των δικτύων·
(β) υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
επιτεύχθηκε όσον αφορά την υλοποίηση 
του έργου (των έργων) για το οποίο (τα 
οποία) έχει ορισθεί, τις νέες κανονιστικές ή 
άλλες εξελίξεις που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του έργου 
(των έργων) και τυχόν δυσκολίες και 
εμπόδια που είναι πιθανόν να έχουν ως 
αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις·
(γ) συμβάλει στο διάλογο με τους φορείς 
εκμετάλλευσης, τους χρήστες, τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 
προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα την 
ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς, τους 
περιοριστικούς παράγοντες και τις 
παραμέτρους εξυπηρέτησης που 
απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της 
χρήσης της σχετικής υποδομής.
5. Τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται με 
τον Ευρωπαίο Συντονιστή και του 
παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες 
προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
6. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να ζητήσει τη 
γνώμη του Ευρωπαίου Συντονιστή κατά 
την εξέταση αιτήσεων για Κοινοτική 
χρηματοδότηση έργων ή ομάδων έργων για 
τα οποία έχει οριστεί.

Αιτιολόγηση

Όπως προτείνεται στο κείμενο, ο Ευρωπαίος Συντονιστής δημιουργήθηκε για να επιταχυνθεί η 
δημιουργία της υποδομής, και δικαιολογεί την παράκαμψη της δημοκρατικής διαδικασίας. Η 
εντολή του θα αποτελούσε παράγοντα διευκόλυνσης της κατασκευής και από μόνη της θα 
αποτελούσε εμπόδιο στη διαδικασία αξιολόγησης του κόστους και του οφέλους της υποδομής 
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χωρίς να προδικάζει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Έτσι, θα νοθευόταν ένα βασικό 
κίνητρο της δημοκρατικής διαδικασίας.

Τροπολογία 19
Άρθρο 15, εδάφιο 2

Στην έκθεση αυτή, δίδεται έμφαση στην 
υλοποίηση και την πρόοδο της εκτέλεσης 
των έργων προτεραιότητας καθώς και στις 
λεπτομέρειες χρηματοδότησής τους, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάθεση 
κοινοτικών κονδυλίων, που αφορούν 
διασυνοριακές συνδέσεις, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα ΙI, σημεία 1, 2 και 7.

Στην έκθεση αυτή, δίδεται έμφαση στην 
υλοποίηση και την πρόοδο της εκτέλεσης 
των έργων προτεραιότητας και στον 
αντίκτυπό τους στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, καθώς και στις λεπτομέρειες 
χρηματοδότησής τους, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη διάθεση κοινοτικών κονδυλίων, 
που αφορούν διασυνοριακές συνδέσεις, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙI, σημεία 
1, 2 και 7.

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής πρέπει α αξιολογεί επίσης τις άμεσες και τις έμμεσες επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 20
Παράρτημα Ι

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργα προτεραιότητας όπως ορίζονται στο 
άρθρο 7

Έργα προτεραιότητας όπως ορίζονται στο 
άρθρο 7

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
EL 1. Γαλλία – Βέλγιο – Κάτω Χώρες –
Γερμανία:
ενίσχυση των δικτύων ηλεκτρισμού για την 
επίλυση των προβλημάτων υπερφόρτωσης 
κατά τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 
της Benelux.
EL.2. Σύνορα της Ιταλίας με τη Γαλλία, 
την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ελβετία:
αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού.
EL.3. Γαλλία – Ισπανία – Πορτογαλία:
αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού μεταξύ των 
χωρών αυτών και για την Ιβηρική 
χερσόνησο και ανάπτυξη των δικτύων στις 
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νησιωτικές περιοχές.
EL.4. Ελλάδα – Βαλκανικές χώρες –
Σύστημα UCTE:
ανάπτυξη της υποδομής ηλεκτρικού 
δικτύου για την σύνδεση της Ελλάδας με 
το σύστημα UCTE και υλοποίηση της 
αγοράς ηλεκτρισμού νοτιοανατολικής 
Ευρώπης.
EL.5. Ηνωμένο Βασίλειο – Ηπειρωτική 
Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη:
δημιουργία / αύξηση της δυναμικότητας 
διασύνδεσης των δικτύων ηλεκτρισμού και 
ενδεχόμενη ένταξη υπεράκτιων σταθμών 
αιολικής ενέργειας.
EL.6. Ιρλανδία – Ηνωμένο Βασίλειο:
αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού και ενδεχόμενη 
ενσωμάτωση υπεράκτιων σταθμών 
αιολικής ενέργειας.
EL.7. Δανία – Γερμανία – Δακτύλιος 
Βαλτικής (συμπεριλαμβανομένων 
Νορβηγίας – Σουηδίας – Φινλανδίας –
Δανίας – Γερμανίας – Πολωνίας –
Βαλτικών κρατών – Ρωσίας):
αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού και ενδεχόμενη 
ενσωμάτωση υπεράκτιων σταθμών 
αιολικής ενέργειας.
EL 8. Γερμανία – Πολωνία – Τσεχική 
Δημοκρατία – Σλοβακία – Αυστρία –
Ουγγαρία – Σλοβενία: 
αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού.
EL 9. Κράτη μέλη στη Μεσόγειο –
Δακτύλιος Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεσογείου:
αύξηση της δυναμικότητας διασύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού μεταξύ των 
κρατών μελών στη Μεσόγειο και των 
Μαρόκου – Αλγερίας – Τυνησίας – Λιβύης 
– Αιγύπτου– Χωρών Εγγύς Ανατολής –
Τουρκίας.
ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΟΥ
NG.1. Ηνωμένο Βασίλειο – Βόρεια 
Ηπειρωτική Ευρώπη, περιλαμβανομένων 
των Κάτω Χωρών, Δανίας και Γερμανίας –
Πολωνίας – Λιθουανίας – Λετονίας –
Εσθονίας – Φινλανδίας – Ρωσίας:
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Αγωγός φυσικού αερίου North Transgas και 
αγωγός φυσικού αερίου Yamal – Ευρώπης, 
που συνδέουν ορισμένα από τα κύρια 
κοιτάσματα φυσικού αερίου της Ευρώπης, 
ώστε να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα των 
δικτύων και να αναβαθμισθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού.
NG.2. Αλγερία – Ισπανία – Ιταλία –
Γαλλία – Βόρεια Ηπειρωτική Ευρώπη:
κατασκευή νέων αγωγών φυσικού αερίου 
από την Αλγερία προς την Ισπανία, Γαλλία 
και Ιταλία, και αύξηση της δυναμικότητας 
των δικτύων εντός και μεταξύ της 
Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας.
NG.3. Χώρες της Κασπίας – Μέση 
Ανατολή – Ευρωπαϊκή Ένωση:
νέα δίκτυα αγωγών για τη μεταφορά 
φυσικού αερίου από νέα κοιτάσματα προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών 
φυσικού αερίου Τουρκίας – Ελλάδας, 
Ελλάδας – Ιταλίας και Τουρκίας –
Αυστρίας.
NG.4. Τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) στο Βέλγιο, τη 
Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την 
Ιταλία και την Πολωνία:
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και 
των σημείων εισόδου, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων των 
τερματικών LNG με το δίκτυο μεταφοράς.
NG.5. Υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου 
στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, 
την Ελλάδα και την Περιοχή της 
Βαλτικής:
αύξηση της χωρητικότητας στην Ισπανία, 
την Ιταλία και την περιοχή της Βαλτικής 
και κατασκευή των πρώτων 
εγκαταστάσεων στην Πορτογαλία και την 
Ελλάδα.
NG.6. Κράτη μέλη στη Μεσόγειο –
Δακτύλιος Φυσικού Αερίου Ανατολικής 
Μεσογείου:
εγκατάσταση και αύξηση της 
χωρητικότητας των αγωγών φυσικού 
αερίου μεταξύ των κρατών μελών της 
Μεσογείου και των Λιβύης – Αιγύπτου –
Ιορδανίας – Συρίας – Τουρκίας.
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Αιτιολόγηση

Τα έργα προτεραιότητας που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα έχουν μεγάλη εμβέλεια. Το 
περιεχόμενο ενός τέτοιου παραρτήματος δεν μπορεί επομένως να γίνει δεκτό παρά μόνο εφόσον 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τον κατάλογο αυτό εγκριθούν από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα.

Τροπολογία 21
Παράρτημα ΙΙ

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συμπληρωματικά κριτήρια για τα έργα 

κοινού ενδιαφέροντος
Αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2

Συμπληρωματικά κριτήρια για τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος

Αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
1. Ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρισμού στις 
νησιωτικές, απομονωμένες, απόκεντρες 
και άκρως απόκεντρες περιοχές, με 
ταυτόχρονη προώθηση της 
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και 
ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών, 
καθώς και, κατά περίπτωση, της σύνδεσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού αυτών των 
περιοχών.

• Ιρλανδία – Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία)
• Ελλάδα (Νησιά)
• Ιταλία (Σαρδηνία) – Γαλλία (Κορσική) 

– Ιταλία (ηπειρωτική)
• Συνδέσεις σε νησιωτικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένων και συνδέσεων 
με την ηπειρωτική χώρα

• Συνδέσεις σε άκρως απόκεντρες 
περιοχές της Γαλλίας, Ισπανίας, 
Πορτογαλίας

2. Ανάπτυξη ηλεκτρικών συνδέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών που 
απαιτούνται για την λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η αξιόπιστη και ασφαλής 
λειτουργία των δικτύων ηλεκτρισμού.
• Γαλλία – Βέλγιο – Κάτω Χώρες –

Γερμανία
• Γαλλία – Γερμανία
• Γαλλία – Ιταλία
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• Γαλλία – Ισπανία
• Πορτογαλία – Ισπανία
• Φινλανδία – Σουηδία
• Φινλανδία – Εσθονία – Λετονία –

Λιθουανία
• Αυστρία – Ιταλία
• Ιταλία – Σλοβενία
• Αυστρία – Ιταλία – Σλοβενία –

Ουγγαρία
• Γερμανία – Πολωνία
• Γερμανία – Πολωνία – Τσεχική 

Δημοκρατία – Σλοβακία – Ουγγαρία
• Πολωνία – Λιθουανία
• Ιρλανδία – Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια 

Ιρλανδία)
• Αυστρία – Γερμανία
• Κάτω Χώρες – Ηνωμένο Βασίλειο
• Γερμανία – Δανία – Σουηδία
• Ελλάδα – Ιταλία
3. Ανάπτυξη ηλεκτρικών συνδέσεων εντός 
των κρατών μελών, όπου είναι αναγκαίες 
για την αξιοποίηση των συνδέσεων μεταξύ 
των κρατών μελών, για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ή για τη σύνδεση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Όλα τα κράτη μέλη
4. Ανάπτυξη ηλεκτρικών συνδέσεων με 
τρίτες χώρες, ιδίως με τις υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες, που συμβάλλουν στη 
διαλειτουργικότητα, στην αξιόπιστη και 
ασφαλή λειτουργία των δικτύων 
ηλεκτρισμού ή στον εφοδιασμό της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με ηλεκτρική 
ενέργεια.
• Γερμανία – Νορβηγία
• Κάτω Χώρες – Νορβηγία
• Σουηδία – Νορβηγία
• Ηνωμένο Βασίλειο – Νορβηγία
• Δακτύλιος ηλεκτρικής ενέργειας 

Βαλτικής: Γερμανία – Πολωνία –
Λευκορωσία – Ρωσία – Λιθουανία –
Λετονία – Εσθονία – Φινλανδία –
Σουηδία – Νορβηγία – Δανία

• Νορβηγία – Σουηδία – Φινλανδία –
Ρωσία

• Δακτύλιος ηλεκτρικής ενέργειας 
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Μεσογείου: Γαλλία – Ισπανία –
Μαρόκο – Αλγερία – Τυνησία – Λιβύη –
Αίγυπτος – Χώρες Εγγύς Ανατολής –
Τουρκία – Ελλάδα – Ιταλία

• Ελλάδα – Τουρκία
• Ιταλία – Ελβετία
• Ελλάδα – Βαλκανικές Χώρες
• ΕΕ –Βαλκανικές χώρες – Λευκορωσία 

– Ρωσία – Ουκρανία
• Δακτύλιος ηλεκτρικής ενέργειας 

Εύξεινου Πόντου: Ρωσία – Ουκρανία –
Ρουμανία – Βουλγαρία – Τουρκία –
Γεωργία

5. Δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των διασυνδεδεμένων δικτύων 
ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς και, ιδίως, δράσεις που 
αποσκοπούν στον εντοπισμό των σημείων 
συμφόρησης και των ελλιπουσών ζεύξεων, 
στην εκπόνηση λύσεων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
υπερφόρτωσης και στην προσαρμογή των 
μεθόδων πρόβλεψης και εκμετάλλευσης 
των δικτύων ηλεκτρισμού.
• Προσδιορισμός σημείων συμφόρησης 

και ελλιπουσών ζεύξεων, ιδίως σε 
διασυνοριακό επίπεδο στα δίκτυα 
ηλεκτρισμού.

• Ανάπτυξη λύσεων για την διαχείριση 
της ροής ηλεκτρισμού προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
υπερφόρτωσης στα δίκτυα 
ηλεκτρισμού.

• Προσαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης 
και εκμετάλλευσης των δικτύων 
ηλεκτρισμού που απαιτούνται για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
για την αξιοποίηση υψηλού ποσοστού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΟΥ
6. Εισαγωγή του φυσικού αερίου σε νέες 
περιοχές, κυρίως στις νησιωτικές, 
απομονωμένες, απόκεντρες, και άκρως 
απόκεντρες περιοχές και ανάπτυξη 
δικτύων φυσικού αερίου στις περιοχές 
αυτές.
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• Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)
• Ιρλανδία
• Ισπανία
• Πορτογαλία
• Ελλάδα
• Σουηδία
• Δανία
• Ιταλία (Σαρδηνία)
• Γαλλία (Κορσική)
• Κύπρος
• Μάλτα 
• Άκρως απόκεντρες περιοχές στη 

Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία
7. Ανάπτυξη συνδέσεων φυσικού αερίου 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
εσωτερικής αγοράς ή για να ενισχυθεί η 
ασφάλεια του εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης και της σύνδεσης 
απομονωμένων δικτύων φυσικού αερίου.
• Ιρλανδία – Ηνωμένο Βασίλειο
• Γαλλία – Ισπανία
• Γαλλία – Ελβετία
• Πορτογαλία – Ισπανία
• Αυστρία – Γερμανία
• Αυστρία – Ουγγαρία
• Αυστρία – Ουγγαρία – Σλοβακία –

Πολωνία 
• Αυστρία – Ιταλία
• Ελλάδα – Άλλες Βαλκανικές Χώρες
• Αυστρία – Ουγγαρία – Ρουμανία –

Βουλγαρία – Ελλάδα – Τουρκία
• Γαλλία – Ιταλία
• Ελλάδα – Ιταλία
• Αυστρία – Τσεχική Δημοκρατία
• Γερμανία– Τσεχική Δημοκρατία –

Αυστρία – Ιταλία
• Αυστρία – Σλοβενία – Κροατία
• Ηνωμένο Βασίλειο – Κάτω Χώρες –

Γερμανία
• Γερμανία – Πολωνία
• Δανία – Ηνωμένο Βασίλειο
• Δανία – Γερμανία – Σουηδία
8. Ανάπτυξη δυναμικότητας παραλαβής 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και 
αποθήκευσης φυσικού αερίου, που 
χρειάζεται για την κάλυψη της ζήτησης 
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και για τη ρύθμιση των συστημάτων 
παροχής φυσικού αερίου, καθώς και για τη 
διαφοροποίηση των πηγών και των 
διαδρόμων εφοδιασμού.
• Όλα τα κράτη μέλη
9. Ανάπτυξη δυναμικότητας μεταφοράς 
φυσικού αερίου (σωληναγωγοί προσαγωγής 
φυσικού αερίου) που χρειάζεται για την 
κάλυψη της ζήτησης, καθώς και για τη 
διαφοροποίηση των προμηθειών από 
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές και των 
διαδρομών εφοδιασμού φυσικού αερίου.
• Σκανδιναβικό δίκτυο αερίου: Νορβηγία 

– Δανία – Γερμανία – Σουηδία –
Φινλανδία – Ρωσία – Βαλτικές Χώρες –
Πολωνία

• Αλγερία – Ισπανία – Γαλλία
• Ρωσία – Ουκρανία – ΕΕ
• Ρωσία – Λευκορωσία – Ουκρανία – ΕΕ
• Ρωσία – Λευκορωσία – ΕΕ
• Ρωσία – Βαλτική – Γερμανία
• Λιβύη – Ιταλία
• Τυνησία – Λιβύη – Ιταλία
• Χώρες της Κασπίας – ΕΕ
• Ρωσία – Ουκρανία – Μολδαβία –

Ρουμανία – Βουλγαρία – Ελλάδα –
Άλλες Βαλκανικές Χώρες

• Ρωσία – Ουκρανία – Σλοβακία –
Ουγγαρία – Σλοβενία – Ιταλία

• Κάτω Χώρες – Γερμανία – Ελβετία –
Ιταλία

• Βέλγιο – Γαλλία – Ελβετία – Ιταλία
• Δανία – (Σουηδία) – Πολωνία
• Νορβηγία – Ρωσία – ΕΕ
• Ιρλανδία
• Αλγερία – Ιταλία – Γαλλία
• Μέση Ανατολή – Δακτύλιος Φυσικού 

Αερίου Ανατολικής Μεσογείου – ΕΕ
10. Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας των 
διασυνδεδεμένων δικτύων φυσικού αερίου 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και σε 
χώρες διαμετακόμισης και, ιδίως, δράσεις 
που αποσκοπούν στον εντοπισμό των 
σημείων συμφόρησης και των ελλιπουσών 
ζεύξεων, στην εκπόνηση λύσεων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
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υπερφόρτωσης και στην προσαρμογή των 
μεθόδων πρόβλεψης και εκμετάλλευσης 
των δικτύων φυσικού αερίου, κατά 
αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο.
• Εντοπισμός των σημείων συμφόρησης 

και των ελλιπουσών ζεύξεων, ιδίως σε 
διασυνοριακές περιοχές στα πλαίσια 
των δικτύων φυσικού αερίου.

• Ανάπτυξη λύσεων για τη διαχείριση 
των ροών φυσικού αερίου ώστε να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα 
υπερφόρτωσης των δικτύων αερίου

• Προσαρμογή των μεθόδων πρόβλεψης 
και εκμετάλλευσης των δικτύων 
φυσικού αερίου, που απαιτούνται για τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

• Αύξηση των συνολικών επιδόσεων, της 
ασφάλειας και της προστασίας των 
δικτύων φυσικού αερίου σε χώρες 
διαμετακόμισης.

11. Ανάπτυξη και ενοποίηση της 
δυναμικότητας μεταφοράς αέριων 
ολεφινών που απαιτείται προκειμένου να 
καλυφθεί η ζήτηση εντός της εσωτερικής 
αγοράς.
• Όλα τα κράτη μέλη

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙ δεν ανταποκρίνεται στον τίτλο του, «Συμπληρωματικά κριτήρια για τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος». Δεν είναι παρά ένας «κατάλογος ωνίων» επιλέξιμων έργων. Το 
περιεχόμενο του παρόντος παραρτήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κείμενο περιλαμβάνει 
αντικειμενικά κριτήρια χρηματοδότησης τέτοιων έργων από δημόσιους φορείς. Δεν 
περιλαμβάνει όμως κανένα.

Το περιεχόμενο ενός τέτοιου παραρτήματος πρέπει λοιπόν να περιλάβει συμπληρωματικά
κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία να εγκριθούν από το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων.

Τροπολογία 22
Παράρτημα ΙΙΙ

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι 

εξειδικεύσεις τους που προσδιορίζονται 
σήμερα σύμφωνα με τα κριτήρια του 

Έργα κοινού ενδιαφέροντος και οι 
εξειδικεύσεις τους που προσδιορίζονται 

σήμερα σύμφωνα με τα κριτήρια του 
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παραρτήματος ΙI παραρτήματος ΙI

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
1. Ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρισμού 

σε απομονωμένες περιοχές
1.1 Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιρλανδίας –

Ουαλίας (ΗΒ)
1.2 Ενίσχυση της ζεύξης Ηπείρου (Ε) –

Απουλίας (ΙΤ.)
1.3 Σύνδεση των Νοτίων Κυκλάδων (Ε)
1.4 Υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση 30 

kV µεταξύ των νησιών Faial, Pico 
και S. Jorge (Αζόρες, Π)

1.5 Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου 
στην Terceira, Faial και S. Miguel 
(Αζόρες, Π)

1.6 Σύνδεση και ενίσχυση του δικτύου 
στη Μαδέρα (Π)

1.7 Υποθαλάσσιο καλώδιο της 
Σαρδηνίας (ΙΤ.) – ΗπειρωτικήΙταλία

1.8 Υποθαλάσσιο καλώδιο της Κορσικής 
(ΓΑΛ.) – Ιταλία

1.9 Σύνδεση Ηπειρωτικής Ιταλίας –
Σικελίας (ΙΤ.)

1.10 Διπλασιασµός της σύνδεσης Sorgente 
(ΙΤ.) – Rizziconi (ΙΤ.)

1.11 Νέες συνδέσεις µε τις Βαλεαρίδες 
Νήσους και τις Κανάριες Νήσους 
(ΙΣ.)

2. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρισμού 
μεταξύ των κρατών μελών

2.1 Γραµµή Moulaine (ΓΑΛ.) – Aubange 
(B)

2.2 Γραµµή Avelin (ΓΑΛ.) – Avelgem (B)
2.3 Γραµµή Vigy (ΓΑΛ.) – Marlenheim 

(ΓΑΛ.)
2.4 Γραµµή Vigy (ΓΑΛ.) – Uchtelfangen 

(ΓΕΡ.)
2.5 Ρυθµιστής φάσης La Praz (ΓΑΛ.)
2.6 Περαιτέρω αύξηση του δυναµικού 

µέσω της υφισταµένης διασύνδεσης 
µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

2.7 Νέα διασύνδεση µεταξύ Γαλλίας και 
Ιταλίας

2.8 Νέα διασύνδεση δια των Πυρηναίων 
µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας
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2.9 Σύνδεση Ανατολικών Πυρηναίων 
µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας

2.10 Συνδέσεις µεταξύ της Νότιας 
Πορτογαλίας και της Βορειοδυτικής 
Ισπανίας

2.11 Γραµµή – Sines(Π) – Balboa (ΙΣ.) –
Alqueva (Π)

2.12 Γραµµή Valdigem (Π) – Douro 
Internacional (Π) – Aldeadavila (ΙΣ.) 
και εγκαταστάσεις Douro 
Internacional

2.13 Νέες συνδέσεις βορείως του Κόλπου 
της Βοθνίας µεταξύ Φινλανδίας και 
Σουηδίας

2.14 Γραµµή Lienz (Α) – Cordignano (ΙΤ.)
2.15 Νέα σύνδεση µεταξύ Ιταλίας και 

Αυστρίας στο Brenner Pass
2.16 Σύνδεση µεταξύ Ιρλανδίας και 

Βόρειας Ιρλανδίας
2.17 Γραµµή St Peter (Α) – Isar (ΓΕΡ.)
2.18 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ 

Νοτιοδυτικής Αγγλίας και κεντρικών 
Κάτω Χωρών

2.19 Ενίσχυση των συνδέσεων µεταξύ 
Δανίας και Γερµανίας, π.χ. της 
γραµµής Kasso – Αµβούργο

2.20 Ενίσχυση των συνδέσεων µεταξύ 
Δανίας και Σουηδίας

3. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρισμού 
εντός των κρατών μελών

3.1 Συνδέσεις µε τον Δανικό άξονα 
Ανατολής –Δύσης: συνδέσεις µεταξύ 
του Δανικού δυτικού (UCTE) και του 
ανατολικού (NORDEL) δικτύου της 
χώρας.

3.2 Σύνδεση µε τον Δανικό άξονα Βορρά 
– Νότου

3.3 Νέες συνδέσεις µε τη Βόρεια Γαλλία
3.4 Νέες συνδέσεις µε τη ΝοτιοδυτικήΓ 

αλλία
3.5 Γραµµή Trino Vercellese (ΙΤ.) –

Lacchiarelle (ΙΤ.)
3.6 Γραµµή Turbigo (ΙΤ.) – Rho-Bovisio 

(ΙΤ.)
3.7 Γραµµή Voghera (ΙΤ.) – La Casella 

(ΙΤ.)
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3.8 Γραµµή San Fiorano (ΙΤ.) – Nave 
(ΙΤ.)

3.9 Γραµµή VeneziaNord (ΙΤ.) –
Cordignano (ΙΤ.)

3.10 Γραµµή Redipuglia (ΙΤ.) – Udine 
Ovest (ΙΤ.)

3.11 Νέες συνδέσεις στον ιταλικό άξονα 
Ανατολής –Δύσης

3.12 Γραµµή Tavarnuzze (ΙΤ.) – Casellina 
(ΙΤ.)

3.13 Γραµµή Tavarnuzze (ΙΤ.) – Santa 
Barbara (ΙΤ.)

3.14 Γραµµή Rizziconi (ΙΤ.) – Feroleto 
(ΙΤ.) – Laino (ΙΤ.)

3.15 Νέες συνδέσεις µε τον ιταλικό άξονα 
Βορρά – Νότου

3.16 Τροποποιήσεις του δικτύου για τη 
διευκόλυνση των συνδέσεων µε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην 
Ιταλία

3.17 Νέες συνδέσεις µε πηγές αιολικής 
ενέργειας στην Ιταλία

3.18 Νέες συνδέσεις στον βόρειο άξονα 
της Ισπανίας

3.19 Νέες συνδέσεις στον µεσογειακό 
άξονα της Ισπανίας

3.20 Νέες συνδέσεις στον άξονα Γαλικία 
(ΙΣ.) – Κεντρική Ισπανία (ΙΣ.)

3.21 Νέες συνδέσεις στον άξονα Κεντρική 
Ισπανία (ΙΣ.) – Aragon (ΙΣ.)

3.22 Νέες συνδέσεις στον άξονα Aragon
(ΙΣ.) – Levante (ΙΣ.)

3.23 Νέες συνδέσεις στην Ανδαλουσία 
(ΙΣ.)

3.24 Γραµµή Pedralva (Π) – Riba d'Ave 
(Π) και εγκαταστάσεις Pedralva

3.25 Γραµµή Recarei (Π) – Valdigem (Π)
3.26 Γραµµή Picote (Π) – Pocinho (Π) 

(αναβάθµιση)
3.27 Τροποποίηση της υφιστάµενης 

γραµµής Pego (Π) –
Cedillo/Falagueira (Π) και των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεων 
Falagueira

3.28 Γραµµή Pego (Π) – Batalha (Π) και 
εγκαταστάσεις Batalha

3.29 Γραµµή Sines (Π) – Ferreira do 
Alentjo (Π) Ι (αναβάθµιση)
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3.30 Νέες συνδέσεις µε πηγές αιολικής 
ενέργειας στην Πορτογαλία

3.31 Γραµµές Pereiros (Π) – Zêzere(Π) –
Santarem (Π) και εγκαταστάσεις 
Zêzere

3.32 Γραµµές Batalha (Π) – Rio Maior 
(Π) I και ΙΙ (αναβάθµιση)

3.33 Γραµµή Carrapatelo (Π) – Mourisca 
(Π) (αναβάθµιση)

3.34 Γραµµή Valdigem (Π) – Viseu (Π) –
Anadia (Π)

3.35 Παράκαµψη της υφιστάµενης 
γραµµής Rio Maior (Π) – Palmela 
(Π) στο Ribatejo (Π) και στις 
εγκαταστάσεις Ribatejo

3.36 Υποσταθµοί Θεσσαλονίκης (Ε), 
Λαµίας (Ε) και Πάτρας (Ε) και 
γραµµές σύνδεσης

3.37 Συνδέσεις των περιοχών Ευβοίας (Ε), 
Λακωνίας (Ε) και Θράκης (Ε)

3.38 Ενίσχυση των υφιστάµενων 
συνδέσεων των αποµακρυσµένων 
περιοχών µε την ηπειρωτικήΕλλάδα

3.39 Γραµµή Tynagh (ΙΡ) – Cashla (ΙΡ)
3.40 Γραµµή Flagford (ΙΡ) – East Sligo 

(ΙΡ)
3.41 Συνδέσεις στη βορειοανατολική και 

δυτική Ισπανία, συγκεκριµένα για τη 
σύνδεση στο δίκτυο της 
δυναµικότητας ηλεκτροπαραγωγής 
από αιολική ενέργεια

3.42 Συνδέσεις στη Χώρα των Βάσκων 
(ΙΣ), στην Αραγονία (ΙΣ) και τη 
Ναβάρα (ΙΣ)

3.43 Συνδέσεις στη Γαλικία (ΙΣ)
3.44 Συνδέσεις στην κεντρική Σουηδία
3.45 Συνδέσεις στην νότια Σουηδία
3.46 Γραµµή Lübeck/Siems (ΓΕΡ.) –

Görries (ΓΕΡ.)
3.47 Γραµµή Lübeck/Siems (ΓΕΡ.) –

Krümmel (ΓΕΡ.)
3.48 Συνδέσεις στη Βόρειο Ιρλανδία, 

σχετιζόµενες µε τις διασυνδέσεις µε 
την Ιρλανδία

3.49 Συνδέσεις στο Βορειοδυτικό τµήµα 
του ΗΒ

3.50 Συνδέσεις στη Σκωτία και την 
Αγγλία, ώστε να αξιοποιηθούν 
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ευρύτερα οι ανανεώσιµες πηγές για 
την ηλεκτροπαραγωγή

3.51 Νέες υπεράκτιες συνδέσεις πηγών 
αιολικής ενέργειας στο Βέλγιο

3.52 Υποσταθµός Borssele (Κάτω Χώρες)
3.53 Εφαρµογή εξοπλισµού 

αντιστάθµισης αέργου ισχύος (Κάτω 
Χώρες)

3.54 Γραµµή St. Peter (ΑΤ) – Tauern (ΑΤ)
3.55 Γραµµή Südburgenland (ΑΤ) –

Kainachtal (ΑΤ)

4. Ανάπτυξη των συνδέσεων ηλεκτρισμού 
με κράτη μη μέλη

4.1 Γραµµή Neuenhagen (ΓΕΡ.) –
Vierraden (ΓΕΡ.) – Krajnik (ΠΛ.)

4.2 Ζεύξη Brunsbüttel (ΓΕΡ.) – Νότιας 
Νορβηγίας

4.3 Γραµµή S. Fiorano (ΙΤ.) – Robbia 
(ΕΛΒ.)

4.4 Νέα διασύνδεση Ιταλίας-Ελβετίας
4.5 Γραµµή Φίλιπποι (Ε) – Maritsa 3 

(Βουλγαρία)
4.6 Γραµµή Αµύνταιο (Ε) – Bitola 

(ΠΓ.Μ)
4.7 Γραµµή Καρδιά (Ε) – Ελβασάν 

(Αλβανία)
4.8 Γραµµή Ελβασάν (Αλβανία) –

Ποντγκόριτσα (Σερβία και 
Μαυροβούνιο)

4.9 Υποσταθµός και γραµµές σύνδεσης 
Μόσταρ (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

4.10 Υποσταθµός και γραµµές σύνδεσης 
Ernestinovo (Κροατία)

4.11 Νέες συνδέσεις µεταξύ Ελλάδας και 
Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓ.Μ

4.12 Γραµµή Φίλιπποι (Ε) – Hamidabad 
(Τ)

4.13 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ 
βορειοανατολικής/ανατολικής 
Αγγλίας και Νότιας Νορβηγίας

4.14 Ζεύξη Eemshaven (ΚΧ) – Feda (ΝΟ)
4.15 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ νότιας 

Ισπανίας και Μαρόκου (ενίσχυση 
υπάρχουσας σύνδεσης).

4.16 Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο 
της Βαλτικής : Γερµανία – Πολωνία 
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– Ρωσία – Εσθονία – Λετονία –
Λιθουα-νία – Σουηδία – Φινλανδία –
.ανία – Λευκορωσία

4.17 Ζεύξεις νότιας Φινλανδίας – Ρωσίας
4.18 Ζεύξη Γερµανίας – Πολωνίας –

Λιθουανίας – Λευκορωσίας – Ρωσίας 
(ζεύξη υψηλής τάσης Ανατολή-
Δύση)

4.19 Ζεύξη Πολωνίας – Λιθουανίας
4.20 Ζεύξη Φινλανδίας – Εσθονίας (µέσω 

υποθαλάσσιου καλωδίου)
4.21 Νέες γραµµές Βόρεια Σουηδία –

Βόρεια Νορβηγία
4.22 Νέες γραµµές Κεντρική Σουηδία –

Κεντρική Νορβηγία
4.23 Γραµµή Borgvik (Σ) – Hoesle (ΝΟ) –

περιοχή Όσλο (ΝΟ)
4.24 Νέες συνδέσεις µεταξύ των 

συστηµάτων UCTE και CENTREL
4.25 Νέες συνδέσεις µεταξύ του 

συστήµατος UCTE/CENTREL και 
των Βαλκανικών Χωρών

4.26 Συνδέσεις και διεπαφή µεταξύ του 
επεκταθέντος συστήµατος UCTE και 
Λευκορωσίας, Ρωσίας και 
Ουκρανίας, καθώς και µετατόπιση 
των σταθµών µετατροπής συνεχούς 
ρεύµατος υψηλής τάσης που 
λειτουργούσαν προγενέστερα µεταξύ 
Αυστρίας και Ουγγαρίας, Αυστρίας 
και Τσεχικής Δηµοκρατίας καθώς 
και µεταξύ Γερµανίας και Τσεχικής 
Δηµοκρατίας

4.27 Συνδέσεις στον ηλεκτρικό δακτύλιο 
του Ευξείνου: Ρωσία – Ουκρανία –
Ρουµανία – Βουλγαρία – Τουρκία –
Γεωργία

4.28 Νέες συνδέσεις στον Εύξεινο Πόντο 
µε σκοπό τη διαλειτουργικότητα του 
επεκταθέντος συστήµατος UCTE µε 
τα δίκτυα των αντιστοίχων χωρών.

4.29 Νέες συνδέσεις στον ηλεκτρικό 
δακτύλιο της Μεσογείου : Γαλλία –
Ισπανία – Μαρόκο – Αλγερία –
Τυνησία – Λιβύη – Αίγυπτος – Εγγύς 
Ανατολή – Τουρκία – Ελλάδα –
Ιταλία

4.30 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ 
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Νότιας Ισπανίας και Βορειοδυτικής 
Αλγερίας

4.31 Υποθαλάσσιο καλώδιο µεταξύ 
Ιταλίας και Αλγερίας

4.32 Νέες συνδέσεις στην περιοχή του 
Μπάρεντς

4.33 Εγκατάσταση ευέλικτων 
εναλλακτικών συστηµάτων 
µεταφοράς ρεύµατος µεταξύ Ιταλίας 
και Σλοβενίας

4.34 Νέα διασύνδεση Ιταλίας – Σλοβενίας
4.35 Υποθαλάσσιο καλώδιο Ιταλίας και 

Κροατίας
4.36 Ενίσχυση συνδέσεων µεταξύ Δανίας 

και Νορβηγίας

5. Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας 
των διασυνδεδεμένων δικτύων 
ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς

(Δεν έχουν ακόµη προσδιορισθεί οι 
εξειδικεύσεις)

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΟΥ

6. Εισαγωγή της χρησιμοποίησης του 
φυσικού αερίου σε νέες περιοχές

6.1 Ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου 
από το Belfast προς τη βορειοδυτική 
περιοχή της Βόρειας Ιρλανδίας (ΗΒ) 
και, εάν χρειάζεται, προς τη δυτική 
ακτή της Ιρλανδίας

6.2 ΥΦΑ στο Santa Cruz de Tenerife 
(Κανάριες Νήσοι) (ΙΣ.)

6.3 ΥΦΑ στο Las Palmas de Gran 
Canaria (ΙΣ.)

6.4 ΥΦΑ στη Μαδέρα (Π)
6.5 Ανάπτυξη του δικτύου φυσικού 

αερίου στη Σουηδία
6.6 Σύνδεση µεταξύ των Βαλεαρίδων 

Νήσων (ΙΣ.) και της Ηπειρωτικής 
Ισπανίας

6.7 Κλάδος υψηλής πίεσης προς Θράκη 
(Ε)

6.8 Κλάδος υψηλής πίεσης προς Κόρινθο 
(Ε)
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6.9 Κλάδος υψηλής πίεσης προς τη 
Βορειοδυτική Ελλάδας (Ε)

6.10 Σύνδεση Νήσων Lolland (Δ) και 
Falster (Δ)

7. Ανάπτυξη των συνδέσεων φυσικού 
αερίου που είναι απαραίτητες για την 
κάλυψη των αναγκών της 
εσωτερικής αγοράς ή για την 
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
σύνδεσης χωριστών δικτύων 
φυσικού αερίου.

7.1 Πρόσθετος αγωγός φυσικού αερίου για 
τη διασύνδεση Ιρλανδίας και Σκωτίας

7.2 Διασύνδεση Βορρά- Νότου, όπου 
συµπεριλαµβάνεται αγωγός Δουβλίνο –
Μπέλφαστ

7.3 Σταθµός συµπίεσης στον αγωγό Lacq 
(ΓΑΛ.) – Colahorra (ΙΣ.)

7.4 Αγωγός Lussagnet (ΓΑΛ.) – Bilbao 
(ΙΣ.)

7.5 Αγωγός Perpignan (ΓΑΛ.) –
Βαρκελώνη (ΙΣ.)

7.6 Αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς 
των αγωγών φυσικού αερίου για τον 
εφοδιασµό της Πορτογαλίας µέσω 
Νότιας Ισπανίας και τον εφοδιασµό της 
Γαλικίας και της Asturias µέσω 
Πορτογαλίας

7.7 Αγωγός Purchkirchen (Α) –
Burghausen (ΓΕΡ.)

7.8 Αγωγός Andorf (Α) – Simbach (ΓΕΡ.)
7.9 Αγωγός Wiener Neustadt (Α) – Sopron 

(Ο)
7.10 Αγωγός Bad Leonfelden (ΓΕΡ.) –

Linz (Α)
7.11 Αγωγός Βορειοδυτική Ελλάδα –

Ελβασάν (ΑΛΒ.)
7.12 Αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας –

Ιταλίας
7.13 Εγκατάσταση συµπίεσης στον 

κεντρικό αγωγό στην Ελλάδα
7.14 Σύνδεση µεταξύ των δικτύων 

Αυστρίας και Τσεχικής Δηµοκρατίας
7.15 Διάδροµος µεταφοράς φυσικού 

αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
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µέσω της Ελλάδας, FYROM, Σερβία 
και Μαυροβούνιο, Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Σλοβενίας και 
Αυστρίας

7.16 Διάδροµος µεταφοράς φυσικού 
αερίου µεταξύ Αυστρίας και Τουρκίας 
µέσω της Ουγγαρίας, Ρουµανίας και 
Βουλγαρίας

7.17 Αγωγοί διασύνδεσης µεταξύ 
Ηνωµένου Βασιλείου, Κάτω Χωρών και 
Γερµανίας, για τη ζεύξη των κυρίων 
πηγών της Βορειοδυτικής Ευρώπης.

7.18 Σύνδεση µεταξύ Βορειοανατολικής 
Γερµανίας (περιοχή Βερολίνου) και 
Βορειοδυτικής Πολωνίας (περιοχή 
Szczecin) µε τον κλάδο από Schmölln 
προς Lubmin (ΓΕΡ. περιοχή 
Greifswald).

7.19 Σύνδεση µεταξύ υπεράκτιων 
εγκαταστάσεων στη Βόρεια Θάλασσα, 
ή από δανικές υπεράκτιες 
εγκαταστάσεις σε βρετανικές χερσαίες 
εγκαταστάσεις

7.20 Ενίσχυση της δυναµικότητας 
µεταφοράς µεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας

7.21 Διασυνδετικός αγωγός Βαλτικής 
µεταξύ Δανίας – Γερµανίας – Σουηδίας

8. Ανάπτυξη δυναμικότητας 
παραλαβής υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG) και αποθήκευσης 
φυσικού αερίου

8.1 ΥΦΑ σε Le Verdon-sur-mer (ΓΑΛ. 
νέος τερµατικός σταθµός) και 
αγωγός προς την εγκατάσταση 
αποθήκευσης Lussagnet (ΓΑΛ.)

8.2 ΥΦΑ σε Fos-sur-mer (ΓΑΛ.)
8.3 ΥΦΑ στη Huelva (ΙΣ.) (επέκταση 

υπάρχοντος τερµατικού σταθµού).
8.4 ΥΦΑ στην Cartagena (ΙΣ.) (επέκταση 

υπάρχοντος τερµατικού σταθµού).
8.5 ΥΦΑ στη Γαλικία (ΙΣ.) (νέος 

τερµατικός σταθµός).
8.6 ΥΦΑ στο Μπιλµπάο (ΙΣ.) (νέος 

τερµατικός σταθµός).
8.7 ΥΦΑ στην περιοχήτης Βαλένθια (ΙΣ.) 

(νέος τερµατικός σταθµός).
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8.8 ΥΦΑ στη Βαρκελώνη (ΙΣ.) (επέκταση 
υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.9 ΥΦΑ σε Sines (Π) (νέος τερµατικός 
σταθµός)

8.10 ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα (Ε) (επέκταση 
υπάρχοντος τερµατικού σταθµού)

8.11 ΥΦΑ στην ακτή της Βόρειας 
Αδριατικής (ΙΤ.)

8.12 Υπεράκτιος τερµατικός σταθµός 
ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατικής (ΙΤ.)

8.13 ΥΦΑ στην ακτή της Νότιας 
Αδριατικής (ΙΤ.)

8.14 ΥΦΑ στην ακτή του Ιονίου Πελάγους 
(ΙΤ.)

8.15 ΥΦΑ στην ακτή του Τυρηνικού 
Πελάγους (ΙΤ.)

8.16 ΥΦΑ στην ακτή της Λιγηρίας (ΙΤ.)
8.17 ΥΦΑ Zeebrugge/Dudzele (B, 

επέκταση υπάρχοντος τερµατικού 
σταθµού)

8.18 ΥΦΑ στη Νήσο Grain, Kent (ΗΒ)
8.19 Κατασκευή δεύτερου τερµατικού 

σταθµού ΥΦΑ στην Ελλάδα
8.20 Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης φυσικού αερίου στην 
Ιρλανδία

8.21 Εγκατάσταση αποθήκευσης στα 
νότια της Καβάλας (Ε) (µετατροπή 
εξαντληθέντος υπεράκτιου 
κοιτάσµατος αερίου)

8.22 Εγκατάσταση αποθήκευσης 
Lussagnet (ΓΑΛ. επέκταση 
υπάρχουσας εγκατάστασης)

8.23 Εγκατάσταση αποθήκευσης 
Pecorade (ΓΑΛ. µετατροπή 
εξαντληθέντος υπεράκτιου 
κοιτάσµατος πετρελαίου)

8.24 Εγκατάσταση αποθήκευσης στην 
περιοχή της Αλσατίας (ΓΑΛ. 
ανάπτυξη αλατοφόρων κοιλοτήτων).

8.25 Εγκατάσταση αποθήκευσης στην 
περιοχή του Κέντρου (ΓΑΛ. 
ανάπτυξη στον υδροφόρο ορίζοντα)

8.26 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον 
ισπανικό άξονα Βορρά-Νότου (νέες 
εγκαταστάσεις) στις περιφέρειες 
Cantabria, Αραγονία, Castilla y León, 
Castilla – La Mancha και 



PA\544345EL.doc 37/42 PE 347.299v01-00

EL

Ανδαλουσία
8.27 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον 

µεσογειακό άξονα της Ισπανίας (νέες 
εγκαταστάσεις) στις περιφέρειες 
Καταλονία, της Βαλένθια και Murcia

8.28 Εγκατάσταση αποθήκευσης Carriço 
(Π. νέα εγκατάσταση)

8.29 Εγκατάσταση αποθήκευσης 
Loenhout (Β. επέκταση υπάρχουσας 
εγκατάστασης)

8.30 Εγκατάσταση αποθήκευσης Stenlille 
(Δ) και Li. Torup (Δ. επέκταση 
υπάρχουσας εγκατάστασης)

8.31 Εγκατάσταση αποθήκευσης Tønder 
(Δ. νέα εγκατάσταση)

8.32 Εγκατάσταση αποθήκευσης 
Purchkirchen (Α, επέκταση 
υπάρχουσας εγκατάστασης), 
συµπεριλαµβανοµένου αγωγού προς 
το σύστηµα Penta West κοντά στο 
Andorf (Α)

8.33 Εγκατάσταση αποθήκευσης 
Baumgarten (Α., νέα εγκατάσταση)

8.34 Εγκατάσταση αποθήκευσης Haidach 
(Α. νέα εγκατάσταση), 
συµπεριλαµβανοµένου αγωγού προς 
το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου.

8.35 Ανάπτυξη υπόγειων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου στην 
Ιταλία

9. Ανάπτυξη δυναμικότητας μεταφοράς 
φυσικού αερίου (μέσω σωληναγωγών 
παροχής)

9.1 Δηµιουργία και ανάπτυξη συνδέσεων
στο σκανδιναβικό δίκτυο αερίου : 
Νορβηγία – Δανία – Γερµανία –
Σουηδία – Φινλανδία – Ρωσία –
Βαλτικές Χώρες – Πολωνία

9.2 Αγωγός αερίου ο µέσος 
σκανδιναβικός : Νορβηγία, Σουηδία, 
Φινλανδία

9.3 Αγωγός φυσικού αερίου Βόρειας 
Ευρώπης : Ρωσία, ΒαλτικήΘάλασσα, 
Γερµανία

9.4 Αγωγός φυσικού αερίου από τη 
Ρωσία προς τη Γερµανία, µέσω 
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Λετονίας, Λιθουανίας και Πολωνίας, 
όπου περιλαµβάνεται η ανάπτυξη 
υπόγειων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης φυσικού αερίου στη 
Λετονία

9.5 Αγωγός φυσικού αερίου Φινλανδία –
Εσθονία

9.6 Νέοι αγωγοί φυσικού αερίου από την 
Αλγερία στην Ισπανία και τη Γαλλία 
και αντίστοιχη αύξηση της 
δυναµικότητας των εσωτερικών 
δικτύων των χωρών αυτών

9.7 Αγωγός Αλγερία – Μαρόκο – Ισπανία 
(µέχρι την Κόρδοβα): αύξηση της 
δυναµικότητας µεταφοράς

9.8 Αγωγός Κόρδοβα (ΙΣ.) – Ciudad Real 
(ΙΣ.)

9.9 Αγωγός Ciudad Real (ΙΣ.) – Μαδρίτη 
(ΙΣ.)

9.10 Αγωγός Ciudad Real (ΙΣ.) – ακτές 
Μεσογείου (ΙΣ.)

9.11 Κλάδοι σε Castilla – La Mancha (ΙΣ.)
9.12 Επέκταση προς τη βορειοδυτική 

Ισπανία
9.13 Υποθαλάσσιος αγωγός Αλγερία –

Ισπανία και αγωγοί σύνδεσης προς 
Γαλλία

9.14 Αύξηση της δυναµικότητας 
µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα 
προς την ΕυρωπαϊκήΈνωση, µέσω 
Ουκρανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής 
Δηµοκρατίας

9.15 Αύξηση της δυναµικότητας 
µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω 
Λευκορωσίας και Πολωνίας

9.16 Αγωγός φυσικού αερίου Yagal Sud 
(µεταξύ του αγωγού STEGAL που 
κατευθύνεται στο τρίγωνο 
Γερµανίας, Γαλλίας και Ελβετίας)

9.17 Αγωγός φυσικού αερίου SUDAL 
East(µεταξύ του αγωγού MIDAL 
πλησίον Heppenheim προς τη 
σύνδεση Burghausen µε τον αγωγό 
PENTA στην Αυστρία)

9.18 Αγωγός φυσικού αερίου από 
κοιτάσµατα της Λιβύης προς την 
Ιταλία
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9.19 Αγωγός φυσικού αερίου από 
κοιτάσµατα των χωρών της Κασπίας 
Θάλασσας προς την 
ΕυρωπαϊκήΈνωση

9.20 Αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδα –
Τουρκία

9.21 Αύξηση της δυναµικότητας 
µεταφοράς από ρωσικά κοιτάσµατα 
προς την Ελλάδα και άλλες 
Βαλκανικές Χώρες, µέσω Ουκρανίας, 
Μολδαβίας, Ρουµανίας και 
Βουλγαρίας

9.22 Αγωγός φυσικού αερίου St. Zagora 
(ΒΟΥΛ.) – Ihtiman (ΒΟΥΛ.)

9.23 Συνδετήριοι αγωγοί µεταξύ των 
δικτύων φυσικού αερίου της 
Γερµανίας, της Τσεχικής 
Δηµοκρατίας, της Αυστρίας και της 
Ιταλίας

9.24 Αγωγός φυσικού αερίου από ρωσικά 
κοιτάσµατα προς την Ιταλία, µέσω 
Ουκρανίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας 
και Σλοβενίας

9.25 Αύξηση της δυναµικότητας 
µεταφοράς του διευρωπαϊκού αγωγού 
φυσικού αερίου TENP από τις Κάτω 
Χώρες µέσω Γερµανίας προς την 
Ιταλία

9.26 Αγωγός φυσικού αερίου Taisnieres 
(ΓΑΛ.) – Oltingue (ΕΛΒ.)

9.27 Αγωγός φυσικού αερίου από τη Δανία 
προς την Πολωνία, ενδεχοµένως 
µέσω Σουηδίας

9.28 Αγωγός φυσικού αερίου Nybro (Δ) –
Dragør (Δ), καθώς και αγωγός 
σύνδεσης µε την εγκατάσταση 
αποθήκευσης του Stenlille (Δ)

9.29 Δίκτυο φυσικού αερίου από 
κοιτάσµατα στη Θάλασσα του 
Μπάρεντς προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, µέσω Σουηδίας και 
Φινλανδίας

9.30 Αγωγός φυσικού αερίου από το 
υπεράκτιο κοίτασµα Corrib (ΙΡ.)

9.31 Αγωγός φυσικού αερίου από 
κοιτάσµατα της Αλγερίας προς την 
Ιταλία, µέσω Σαρδηνίας. µε κλάδο 
προς την Κορσική
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9.32 Δίκτυο φυσικού αερίου από 
κοιτάσµατα στη Μέση Ανατολή προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση

9.33 Αγωγός φυσικού αερίου από τη 
Νορβηγία προς το Ηνωµένο Βασίλειο

10. Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας 
των διασυνδεδεμένων δικτύων 
φυσικού αερίου στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς.

(Δεν έχουν ακόµη προσδιορισθεί οι 
εξειδικεύσεις)

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο ενός τέτοιου παραρτήματος δεν μπορεί επομένως να γίνει δεκτό παρά μόνο 
εφόσον τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τον κατάλογο αυτό εγκριθούν από όλα τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 23
Παράρτημα ΙV

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ διαγράφεται
Έργα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος όπως 

ορίζονται στο άρθρο 8
ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

• Γραμμή Moulaine (FR) – Aubange 
(BE)

• Γραμμή Avelin (FR) – Avelgem (BE)
• Γραμμή Lienz (AT) – Cordignano 

(IT)
• Εγκατάσταση ευέλικτων 

εναλλακτικών συστηµάτων 
μεταφοράς ρεύµατος μεταξύ Ιταλίας 
και Σλοβενίας

• Γραμμή Udine Ovest (IT) – Okroglo 
(SI)

• Γραμμή S. Fiorano (IT) – Nave (IT) 
– Gorlago (IT)

• Γραμμή Venezia Nord (IT) –
Cordignano (IT)

• Γραμμή St. Peter (AT) – Tauern (AT)
• Γραμμή Südburgenland (AT) –



PA\544345EL.doc 41/42 PE 347.299v01-00

EL

Kainachtal (AT)
• Γραμμή S. Fiorano (IT) – Robbia 

(CH)
• Γραμμή Sentmenat (ES) – Bescanό

(ES) – Baixas (FR)
• Γραμμή Valdigem (PT) – Douro 

Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES)

• Γραμμή Φίλιπποι (ΕΛ) – Hamidabad 
(TR)

• Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ 
Αγγλίας (UK) και Κάτω Χωρών

• Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ 
Ιρλανδίας και Ουαλίας (UK)

• Γραμμή Kasso (DK) – Hamburg (DE)
• Ζεύξη Πολωνίας – Λιθουανίας
• Υποθαλάσσιο καλώδιο μεταξύ 

Φιλανδίας και Εσθονίας (Estlink)
• Γραμμή Kasso (DK) – Revsing (DK) –

Tjele (DK)
• Γραμμή V.Hassing (DK) – Trige 

(DK)
• Υποθαλάσσιο καλώδιο Skagerak 4 

(DK) – (NO)
• Γραμμή Neuenhagen (DE) –

Vierraden (DE) – Krajnik (PL)
• Νέα σύνδεση μεταξύ Γερμανίας και 

Πολωνίας
• Γραμμή Dürnrohr (AT) – Slavetice 

(CZ)

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΙΟΥ
• Αγωγός North Transgas
• Αγωγός Yamal – Europe
• Αγωγός Medgas: Αλγερία – Ισπανία –

Γαλλία – Ηπειρωτική Ευρώπη
• Αγωγός Αλγερία – Τυνησία- Ιταλία
• Αγωγός Λιβύη – Ιταλία
• Αγωγός Τουρκία – Ελλάδα – Ιταλία
• Αγωγός Τουρκία – Αυστρία

Αιτιολόγηση

Απαλοιφή για λόγους συνέπειας προς τις τροπολογίες στα άρθρα 8 έως 10.
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