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Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το
περιεχόμενό του

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Απριλίου 2013
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση
της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009,
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 115 της 25.4.2013, σ. 39)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής
της 14ης Οκτωβρίου 2013

αριθ.

σελίδα

L 349

28

ημερομηνία
21.12.2013
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Απριλίου 2013
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές
ενεργειακές
υποδομές,
την
κατάργηση
της
απόφασης
αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοι
νοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την 26η Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την
πρόταση της Επιτροπής για τη δρομολόγηση μιας νέας στρατη
γικής «Ευρώπη 2020». Μία από τις προτεραιότητες της στρατη
γικής αυτής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προώθησης μιας
αποδοτικότερης ως προς τους πόρους, περισσότερο βιώσιμης και
ανταγωνιστικής οικονομίας. Η στρατηγική αυτή φέρνει στο προ
σκήνιο τις ενεργειακές υποδομές ως τμήμα της εμβληματικής
πρωτοβουλίας «Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους», τονί
ζοντας την ανάγκη επείγουσας αναβάθμισης των δικτύων της
Ευρώπης για να γίνουν διασυνδέσεις σε όλη την Ευρώπη και
την ανάγκη ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(2)

Ο στόχος όλων των κρατών μελών, που ετέθη με τα συμπερά
σματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης του Μαρ
τίου 2002, δηλαδή ένα επίπεδο ηλεκτρικής διασύνδεσης ισοδύ
ναμο τουλάχιστον με το 10 % του εγκατεστημένου δυναμικού
παραγωγής τους, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

(1) ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 125.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 137.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου
της 21ης Μαρτίου 2013.
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(3)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητες για την
ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα — Προσχέδιο για
ένα ενοποιημένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο», την οποία ακο
λούθησαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουα
ρίου 2011 και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
ζητά μια νέα πολιτική για τις ενεργειακές υποδομές με στόχο
τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης των δικτύων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την περίοδο έως το 2020 και μετέπειτα, για να υλο
ποιήσει η Ένωση τους βασικούς πολιτικούς της στόχους σχετικά
με την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του
εφοδιασμού.

(4)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 τόνισε την
ανάγκη εκσυγχρονισμού και επέκτασης των ενεργειακών υποδο
μών της Ευρώπης και διασυνοριακής διασύνδεσης των δικτύων,
για να υλοποιηθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, να
προβλεφθούν εναλλακτικές οδοί εφοδιασμού και διαμετακόμισης
και εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να αναπτυχθούν οι ανανε
ώσιμες πηγές ενέργειας έναντι των παραδοσιακών. Τόνισε ότι
κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μείνει απομονωμένο από
τα ευρωπαϊκά δίκτυα αερίου και ηλεκτρισμού μετά το 2015 ή
να θέσει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλειά του επειδή δεν έχει
τις κατάλληλες συνδέσεις.

(5)

Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (2) καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε). Οι εν λόγω κατευθυντή
ριες γραμμές επιδιώκουν να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της Ένωσης, προωθώντας
παράλληλα την ορθολογική παραγωγή, μεταφορά, διανομή και
χρήση των ενεργειακών πόρων, την απάλυνση της απομόνωσης
των λιγότερο ευνοημένων και των νησιωτικών περιοχών, τη δια
σφάλιση και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, των
πηγών και των διαύλων εφοδιασμού της Ένωσης, μεταξύ
άλλων μέσω της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και, τέλος,
στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

(6)

Από την αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου ΔΕΔ-Ε προέκυψε
σαφώς ότι το πλαίσιο αυτό, αν και συμβάλλει θετικά σε επιλεγ
μένα έργα αυξάνοντας την πολιτική προβολή τους, στερείται
οράματος, εστίασης και ευελιξίας για να αντιμετωπίσει τις ελλεί
ψεις στις υποδομές. Κατά συνέπεια, η Ένωση θα πρέπει να εντεί
νει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές
προκλήσεις στον τομέα, ενώ θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προ
σοχή στον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών αποκλίσεων
μεταξύ ζήτησης και προσφοράς ενέργειας.

(7)

Η επιτάχυνση της αναβάθμισης των υφιστάμενων ενεργειακών
υποδομών και της ανάπτυξης νέων είναι ζωτική για την επίτευξη
των πολιτικών στόχων της Ένωσης στην ενέργεια και το κλίμα,
που αφορούν την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγο
ράς, την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε αέριο και πετρέλαιο, τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 % (30 %
εάν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες), την αύξηση του μεριδίου

(1) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις
προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα (ΕΕ C
33 E της 5.2.2013, σ. 46).
(2) ΕΕ L 262 της 22.9.2006, σ. 1.
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της ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας
στο 20 % (1) και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά
20 % έως το 2020 που μπορεί να μειώσει την ανάγκη νέων
υποδομών. Πιο μακροπρόθεσμα, η Ένωση πρέπει να προετοιμά
σει και την υποδομή της για την περαιτέρω απεξάρτηση του
ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα μέχρι το 2050.
Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να μπορεί να συμπε
ριλάβει και μελλοντικούς στόχους της πολιτικής της Ένωσης
στους τομείς ενέργειας και κλίματος.

(8)

Μολονότι η οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, που αφορά τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργει
ας (2), και η οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, που αφορά τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (3),
προβλέπουν μια εσωτερική ενεργειακή αγορά, η αγορά παραμένει
κατακερματισμένη λόγω των ανεπαρκών διασυνδέσεων μεταξύ
των εθνικών ενεργειακών δικτύων και της μη βέλτιστης χρήσης
της υφισταμένης ενεργειακής υποδομής. Ωστόσο, τα ολοκληρω
μένα δίκτυα που αφορούν το σύνολο της Ένωσης και η ανάπτυξη
ευφυών δικτύων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας
ομαλώς λειτουργούσας, ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αγο
ράς για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών υποδο
μών, για την αυξημένη ενεργειακή απόδοση και ενσωμάτωση
των κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την
προώθηση της αποδοτικής από απόψεως πόρων οικονομικής ανά
πτυξης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

(9)

Οι ενεργειακές υποδομές της Ένωσης πρέπει να αναβαθμιστούν για
να αποτραπούν οι τεχνικές αστοχίες και να ενισχυθεί η ανθεκτικό
τητά τους σε τέτοιες αστοχίες και σε φυσικές ή ανθρωπογενείς κατα
στροφές, να αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και οι απειλές ως προς την ασφάλειά της, ιδίως στην περί
πτωση των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως ορίζο
νται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου
2008, σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρω
παϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας και σχετικά με την εκτίμηση
της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (4).

(10)

Η μεταφορά πετρελαίου μέσω χερσαίων αγωγών και διά θαλάσ
σης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον περιβαλλοντικό κίνδυνο
που συνδέεται με τη μεταφορά πετρελαίου.

(11)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2011 με
τίτλο «Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: από την καινοτομία στην αξιο
ποίηση» αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα των ευφυών δικτύων για
την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης.

(1) Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).
(2) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55.
(3) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94.
(4) ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75.
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(12)

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας καθώς και παραλαβής,
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ή αποσυμπίεσης υγροποι
ημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και συμπιεσμένου φυσικού
αερίου (ΣΦΑ) διαδραματίζουν αυξανόμενο ρόλο στην ευρωπαϊκή
ενεργειακή υποδομή. Η ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων απο
τελεί σημαντική συνιστώσα μιας υποδομής δικτύου που λειτουρ
γεί σωστά.

(13)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2011 με
τίτλο «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους
πέραν των συνόρων μας εταίρους» τονίζεται ότι η Ένωση οφείλει
να συμπεριλάβει την προώθηση της ανάπτυξης των ενεργειακών
υποδομών στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεών της, για να
υποστηρίξει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη πέραν των συνό
ρων της. Η Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει τα έργα υποδομής
που συνδέουν τα ενεργειακά δίκτυά της με τα δίκτυα των τρίτων
χωρών, ιδίως γειτονικών, και χωρών με τις οποίες η Ένωση
διαθέτει ειδικούς δεσμούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

(14)

Για την αποφυγή διακυμάνσεων στην τάση και τη συχνότητα θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα του ευρω
παϊκού δικτύου ηλεκτροδότησης υπό τις μεταβαλλόμενες συνθή
κες που προκαλεί η αυξανόμενη εισροή ενέργειας από ανανεώ
σιμες κυμαινόμενες πηγές.

(15)

Εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες έως το 2020 στις ευρωπαϊκού
χαρακτήρα υποδομές μεταφοράς ηλεκτρισμού και αερίου ανέρχο
νται στα 200 δισεκατομμύρια EUR περίπου. Η σημαντική αύξηση
του ύψους των επενδύσεων σε σύγκριση με τις προηγούμενες
τάσεις και η ανάγκη επείγουσας υλοποίησης των προτεραιοτήτων
σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές απαιτούν νέα προσέγγιση σε
ό,τι αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη χρηματοδότηση των
ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα των διασυνοριακών.

(16)

Στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που υπο
βλήθηκε στο Συμβούλιο της 10ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επεν
δυτικές ανάγκες και απαιτήσεις χρηματοδότησης στον τομέα των
ενεργειακών υποδομών», τονίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος περίπου
το ήμισυ των συνολικών απαιτούμενων επενδύσεων έως το 2020
να μην πραγματοποιηθεί εγκαίρως ή καθόλου λόγω των εμπο
δίων που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών, τα κανονιστικά
θέματα και τη χρηματοδότηση.

(17)

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες για την έγκαιρη
ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών ενεργειακών
δικτύων με στόχο την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής
πολιτικής της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω
σης (ΣΛΕΕ) που αφορούν τη διασφάλιση της λειτουργίας της
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια του εφοδια
σμού στην Ένωση, την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότη
τας και της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
και την περαιτέρω διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. Επιδιώ
κοντας τους στόχους αυτούς, ο παρών κανονισμός συμβάλλει
στην ευφυή, βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανά
πτυξη και ωφελεί ολόκληρη την Ένωση στον τομέα της ανταγω
νιστικότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής.
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(18)

Ζωτική σημασία για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων και την
ουσιαστική διαλειτουργικότητά τους έχει ο συντονισμός των δια
χειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) ηλεκτρικής ενέργειας.
Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των σχετικών δια
τάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχε
τικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές
ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας (1), θα πρέπει να ανατεθούν στην
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και
γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επι
τροπή (2). Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
την έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του επι
χειρησιακού συντονισμού μεταξύ των ΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας
σε επίπεδο Ένωσης, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμ
μές θα εφαρμόζονται κατά κανόνα σε όλους τους ΔΣΜ.

(19)

Στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(ο «Οργανισμός») που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (3), ανατίθενται, βάσει του παρόντος κανονισμού, σημαντικά
πρόσθετα καθήκοντα και θα πρέπει να του δοθεί το δικαίωμα να
επιβάλλει τέλη για ορισμένα από αυτά.

(20)

Μετά από στενές διαβουλεύσεις με όλα τα κράτη μέλη και τους
ενδιαφερομένους, η Επιτροπή εντόπισε 12 προτεραιότητες για τις
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, η υλοποίηση των οποίων
έως το 2020 είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων
της πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα. Οι
προτεραιότητες αυτές αφορούν διάφορες γεωγραφικές περιοχές
ή θεματικά πεδία στον τομέα της μεταφοράς και αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας, των υποδομών μεταφοράς και αποθήκευ
σης αερίου και υγροποιημένου ή συμπιεσμένου φυσικού αερίου,
των έξυπνων δικτύων, των ηλεκτρικών γραμμών ταχείας κυκλο
φορίας, της μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα και των υποδο
μών πετρελαίου.

(21)

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να πληρούν κοινά,
διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια επειδή συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου, προκειμένου τα έργα
να είναι επιλέξιμα προς συμπερίληψη στον δεύτερο και τους
επακόλουθους καταλόγους της Ένωσης, θα πρέπει να εντάσσο
νται στο πιο πρόσφατο διαθέσιμο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης
δικτύων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα
υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την ανάγκη ενοποίησης των περι
φερειακών ενεργειακών αγορών.

(1) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 15.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 1.
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Θα πρέπει να συσταθούν περιφερειακές ομάδες που θα προτεί
νουν και θα επανεξετάζουν έργα κοινού ενδιαφέροντος, με απώ
τερο στόχο την κατάρτιση των περιφερειακών καταλόγων έργων
κοινού ενδιαφέροντος. Για να διασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, οι
περιφερειακές αυτές ομάδες θα πρέπει να διασφαλίσουν τη στενή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών
αρχών, των φορέων υλοποίησης των έργων και των σχετικών
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων. Η συνεργασία πρέπει
να βασίζεται κατά το δυνατόν στις υφιστάμενες δομές περιφερει
ακής συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των ΔΣΜ
και σε άλλες δομές που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη και η
Επιτροπή. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές θα πρέπει, όποτε είναι αναγκαίο, να συμβουλεύουν τις
περιφερειακές ομάδες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δυνατότητα
υλοποίησης των προτεινόμενων έργων από νομική άποψη και το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ρυθμιστικής έγκρισης.

(23)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο κατάλογος των έργων κοι
νού ενδιαφέροντος της Ένωσης («ενωσιακός κατάλογος») θα
περιορισθεί στα έργα με τη μέγιστη συμβολή στην υλοποίηση
των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των στρατηγικής
σημασίας ενεργειακών υποδομών, θα πρέπει να ανατεθεί στην
Επιτροπή η αρμοδιότητα έγκρισης και επανεξέτασης του κατα
λόγου της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, χωρίς να
καταστρατηγείται το δικαίωμα των κρατών μελών να εγκρίνουν
έργα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την επικράτειά τους.
Σύμφωνα με μια ανάλυση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της
εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση που κατέληξε
στον παρόντα κανονισμό, υπολογίζεται ότι ο αριθμός τέτοιων
έργων είναι περίπου 100 στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
και 50 στον τομέα του αερίου. Λαμβανομένων υπόψη της εκτί
μησης αυτής και της ανάγκης να διασφαλίζεται η επίτευξη των
στόχων του παρόντος κανονισμού, ο συνολικός αριθμός έργων
κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να παραμείνει σε διαχειρίσιμα
επίπεδα και, κατά συνέπεια, να μην υπερβαίνει κατά πολύ τα
220. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη,
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(24)

Κάθε δύο χρόνια θα πρέπει να καταρτίζεται ένας νέος ενωσιακός
κατάλογος. Έργα κοινού ενδιαφέροντος που έχουν ολοκληρωθεί ή
δεν πληρούν πλέον τα σχετικά κριτήρια και τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να τίθενται στον επόμενο
ενωσιακό κατάλογο. Για τον λόγο αυτό, τα υφιστάμενα έργα κοι
νού ενδιαφέροντος που πρόκειται να περιληφθούν στον επόμενο
ενωσιακό κατάλογο θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια διαδικασία
επιλογής, ως προτεινόμενα έργα, για την κατάρτιση περιφερειακών
καταλόγων και για την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου·
ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μέγιστη δυνατή
ελαχιστοποίηση του συναφούς διοικητικού φόρτου, παραδείγματος
χάριν με την κατά το δυνατόν ευρύτερη χρήση πληροφοριών που
έχουν υποβληθεί νωρίτερα και με τη συνεκτίμηση των ετήσιων
εκθέσεων των φορέων υλοποίησης των έργων.

(25)

Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να υλοποιούνται το
συντομότερο δυνατόν και πρέπει να υπάρχει στενή παρακολού
θηση και αξιολόγηση διατηρώντας παράλληλα τον διοικητικό
φόρτο των φορέων υλοποίησης των έργων στο ελάχιστο επίπεδο.
Η Επιτροπή θα πρέπει να διορίζει ευρωπαίους συντονιστές για τα
έργα με ιδιαίτερες δυσκολίες.
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Οι διαδικασίες αδειοδότησης δεν θα πρέπει να συνεπάγονται
διοικητική επιβάρυνση δυσανάλογη ως προς το μέγεθος ή την
πολυπλοκότητα ενός έργου ούτε να δημιουργούν εμπόδια στην
ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων και την πρόσβαση στην
αγορά. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουα
ρίου 2009 τονίζεται η ανάγκη εντοπισμού και άρσης των εμπο
δίων για τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων μέσω του εξορθολογισμού
του προγραμματισμού και των διαδικασιών διαβούλευσης. Τα
συμπεράσματα αυτά ενισχύθηκαν από τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011, το οποίο
τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία του εξορθολογισμού και
της βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης, τηρουμένων των
εθνικών αρμοδιοτήτων.

(27)

Χρειάζεται συντονισμός στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης στους τομείς των ενερ
γειακών, μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών ώστε
να δημιουργηθούν συνέργειες, όποτε τούτο είναι σκόπιμο γενικά
από οικονομική, τεχνική, περιβαλλοντική άποψη ή από άποψη
χωροταξίας, και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των σχετικών
πτυχών ασφαλείας. Ως εκ τούτου, κατά τον σχεδιασμό των δια
φόρων διευρωπαϊκών δικτύων, θα μπορεί να δίδεται προτίμηση
στην ολοκλήρωση δικτύων μεταφοράς, δικτύων επικοινωνίας και
δικτύων ενέργειας, ώστε να καταλαμβάνεται όσο το δυνατόν
λιγότερο έδαφος και παράλληλα να διασφαλίζεται, όποτε είναι
δυνατόν, η επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων ή των απο
συρθεισών χαράξεων, έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο οιοσ
δήποτε αρνητικός κοινωνικός, οικονομικός, περιβαλλοντικός και
χρηματοδοτικός αντίκτυπος.

(28)

Στα έργα κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να δίδεται η προτεραι
ότητα σε εθνικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η ταχεία διοικητική
μεταχείρισή τους. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να θεωρούν ότι
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος συμβάλλουν στο δημόσιο συμφέ
ρον. Έγκριση σε έργα με δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον
θα πρέπει να δίδεται, για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέρο
ντος, όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις βάσει της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη δια
τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας (1), και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000,
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολι
τικής των υδάτων (2).

(29)

Η θέσπιση αρμόδιας αρχής ή αρχών για την ενοποίηση ή τον
συντονισμό όλων των διαδικασιών αδειοδότησης («one-stop
shop») θα πρέπει να μειώσει την πολυπλοκότητα, να αυξήσει
την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια και να συμβάλει στην ενί
σχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η αρμόδια
αρχή θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα το συντομότερο δυνατόν
μετά τον ορισμό της.

(30)

Παρά την ύπαρξη των θεσπισμένων προτύπων για τη συμμετοχή
του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το περιβάλ
λον, χρειάζονται επιπλέον μέτρα, για να διασφαλιστεί το υψηλό
τερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών για
όλα τα σχετικά ζητήματα της διαδικασίας χορήγησης αδειών για
έργα κοινού ενδιαφέροντος.

(1) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(2) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
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Η σωστή και συντονισμένη εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (1), της
οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ
γραμμάτων (2), κατά περίπτωση, της σύμβασης για την πρόσβαση
σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος η
οποία υπογράφηκε στο Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998 (3) («σύμ
βαση Aarhus») και της σύμβασης του Espoo για την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο
(«σύμβαση Espoo») θα πρέπει να εξασφαλίζει την εναρμόνιση
των βασικών αρχών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι
πτώσεων, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να συντονίσουν τις εκτιμήσεις που διενεργούν για
έργα κοινού ενδιαφέροντος και, όπου είναι δυνατόν, να προβλέ
πουν κοινές εκτιμήσεις. Πρέπει να παροτρύνονται τα κράτη μέλη
να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους δημιουργίας
διοικητικών ικανοτήτων για τις διαδικασίες αδειοδότησης.

(32)

Είναι σημαντικό να επιτευχθεί εξορθολογισμός και βελτίωση των
διαδικασιών αδειοδότησης με παράλληλο σεβασμό —στον μέγι
στο δυνατό βαθμό και προκειμένου να λαμβάνεται δεόντως
υπόψη η αρχή της επικουρικότητας— των εθνικών αρμοδιοτήτων
και διαδικασιών για την κατασκευή νέων υποδομών. Δεδομένου
του επείγοντος χαρακτήρα της ανάπτυξης ενεργειακών υποδο
μών, η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης θα πρέπει
να συνοδεύεται από σαφή προθεσμία για την απόφαση που λαμ
βάνουν οι αντίστοιχες αρχές σχετικά με την κατασκευή του
έργου. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να παρακινεί τον αποτελε
σματικότερο ορισμό και τη διαχείριση των διαδικασιών και σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτρέπει συμβιβασμούς ως
προς τα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και συμ
μετοχής του κοινού. Όσον αφορά τις μέγιστες προθεσμίες που
ορίζει ο παρών κανονισμός, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν
πάντως να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περαιτέρω περιορι
σμό τους, εφόσον είναι εφικτό. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις προθεσμίες και τα κράτη
μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διασφάλιση της κατά το
δυνατόν αποδοτικότερης διαχείρισης των προσφυγών που αμφι
σβητούν την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα της εμπε
ριστατωμένης απόφασης.

(33)

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν
να συμπεριλάβουν στην εμπεριστατωμένη απόφαση αποφάσεις
που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο: διαπραγματεύσεων με μεμονωμέ
νους ιδιοκτήτες για τη χορήγηση πρόσβασης, την κυριότητα ή το
δικαίωμα χρήσης ακινήτου· χωροταξικού σχεδιασμού που καθο
ρίζει τη γενική χρήση γης μιας καθορισμένης περιοχής, περιλαμ
βάνει άλλες εξελίξεις όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι,
κτήρια και περιοχές προστασίας της φύσης και δεν υλοποιείται
για τον συγκεκριμένο σκοπό του σχεδιαζόμενου έργου· χορήγη
σης αδειών λειτουργίας. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αδειοδότη
σης, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος μπορεί να περιλαμβάνει
συναφείς υποδομές εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την κατα
σκευή ή τη λειτουργία του έργου.

(1) ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σ. 30.
(3) ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
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Ο παρών κανονισμός, και ιδιαίτερα οι διατάξεις περί χορήγησης
αδειών, συμμετοχής των πολιτών και υλοποίησης των έργων κοι
νού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβα
νομένων των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και
της ανθρώπινης υγείας, και των διατάξεων που εγκρίθηκαν στο
πλαίσιο της κοινής αλιευτικής και θαλάσσιας πολιτικής.

(35)

Το κόστος για την υλοποίηση, την κατασκευή, τη λειτουργία και
τη συντήρηση έργων κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει κατά
κανόνα να καλύπτεται από τους χρήστες των υποδομών. Έργα
κοινού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για διασυνο
ριακό επιμερισμό του κόστους όταν από την αξιολόγηση της
ζήτησης της αγοράς ή τις αναμενόμενες συνέπειες στα τέλη προ
κύπτει ότι το κόστος δεν αναμένεται να καλυφθεί από τα τέλη
που καταβάλλουν οι χρήστες της υποδομής.

(36)

Βάση για τη συζήτηση σχετικά με τον κατάλληλο επιμερισμό του
κόστους θα πρέπει να συνιστά η ανάλυση του κόστους και του
οφέλους ενός έργου υποδομής με βάση μια εναρμονισμένη μεθο
δολογία για την ανάλυση ολόκληρου του ενεργειακού συστήμα
τος στο πλαίσιο των δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης των δικτύων
που καταρτίζουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιου
λίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μετα
φοράς φυσικού αερίου (1), και αναθεωρεί ο Οργανισμός. Η ανά
λυση αυτή θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη δείκτες και αντί
στοιχες τιμές αναφοράς για τη σύγκριση των επενδυτικών δαπα
νών ανά μονάδα.

(37)

Σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη εσωτερική ενεργειακή
αγορά, απαιτούνται σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον διασυ
νοριακό επιμερισμό του κόστους για την επιτάχυνση των επεν
δύσεων στις διασυνοριακές υποδομές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της 4ης Φεβρουαρίου 2011 υπενθύμισε τη σημασία της προώθη
σης ενός κανονιστικού πλαισίου ελκυστικού για τις επενδύσεις
στα δίκτυα με τιμολόγια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες χρη
ματοδότησης και τον κατάλληλο επιμερισμό κόστους για τις δια
συνοριακές επενδύσεις, το οποίο παράλληλα θα ενισχύει τον
ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα και θα λαμβάνει
υπόψη τον αντίκτυπο στους καταναλωτές. Κατά τη λήψη απόφα
σης για τον επιμερισμό του κόστους, οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο αντίκτυπός του στα
εθνικά τιμολόγια δεν αντιπροσωπεύει δυσανάλογη επιβάρυνση
για τους καταναλωτές. Επιπλέον, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
θα πρέπει να αποφεύγουν τους κινδύνους διπλής στήριξης για
έργο συνυπολογίζοντας τις τρέχουσες ή εκτιμώμενες επιβαρύν
σεις και έσοδα. Οι επιβαρύνσεις και τα έσοδα αυτά θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη μόνο στον βαθμό που σχεδιάζονται για την
κάλυψη του οικείου κόστους και συνδέονται όσο το δυνατόν
περισσότερο με το έργο. Όταν ένα αίτημα επένδυσης λαμβάνει
υπόψη τα, πέραν των συνόρων των εμπλεκόμενων κρατών
μελών, οφέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ζητούν
τη γνώμη των εμπλεκόμενων ΔΣΜ για την ειδική ανάλυση
κόστους-οφέλους.

(1) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 36.
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Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος δικαίου περί εσωτερι
κής ενεργειακής αγοράς, τα τιμολόγια πρόσβασης σε δίκτυα
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν τα κατάλληλα επεν
δυτικά κίνητρα. Κατά την εφαρμογή του δικαίου περί εσωτερικής
ενεργειακής αγοράς, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να
διασφαλίσουν ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο
με κίνητρα για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανο
μένων των μακροπρόθεσμων κινήτρων, τα οποία αναλογούν στον
ειδικό βαθμό επικινδυνότητας του έργου. Αυτό ισχύει κυρίως για
τις καινοτόμες τεχνολογίες μεταφοράς στον τομέα της ηλεκτρι
κής ενέργειας που επιτρέπουν την ενοποίηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε μεγάλο βαθμό, την κατανομή των ενεργει
ακών πόρων, την ανταπόκριση στη ζήτηση στο πλαίσιο των δια
συνδεδεμένων δικτύων και την παροχή προηγμένης δυναμικότη
τας ή επιπλέον ευελιξίας στην αγορά από τις υποδομές μεταφο
ράς αερίου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα για βραχυπρόθεσμες
συναλλαγές ή εφεδρικό εφοδιασμό σε περίπτωση διαταραχών
του εφοδιασμού.

(39)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στη χορήγηση αδειών,
τη συμμετοχή των πολιτών και τη ρυθμιστική μεταχείριση έργων
κοινού ενδιαφέροντος κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν, με βάση την
εθνική τους νομοθεσία, τους ίδιους ή παρεμφερείς κανόνες σε
άλλα έργα που δεν έχουν το καθεστώς του έργου κοινού ενδια
φέροντος με βάση το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονι
σμού. Όσον αφορά τα ρυθμιστικά κίνητρα, τα κράτη μέλη μπο
ρούν να εφαρμόζουν, με βάση την εθνική τους νομοθεσία, τους
ίδιους ή παρεμφερείς κανόνες σε άλλα έργα που εμπίπτουν στην
κατηγορία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

(40)

Τα κράτη μέλη στα οποία δεν προβλέπεται σήμερα το νομικό
καθεστώς της μεγαλύτερης δυνατής εθνικής προτεραιότητας το
οποίο αναγνωρίζεται στα έργα ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο
της διαδικασίας αδειοδότησης, θα πρέπει να μελετήσουν το ενδε
χόμενο καθιέρωσης του καθεστώτος αυτού, εξετάζοντας κυρίως
κατά πόσον αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης.

(41)

Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης (EEPR), που
θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), απέδειξε την προστι
θέμενη αξία της προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων μέσω της εκτε
ταμένης χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την Ένωση με στόχο την
υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 αναγνώρισε ότι για ορισμένα
έργα ενεργειακών υποδομών μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη
παρέμβαση δημοσίων πόρων για την προσέλκυση ιδιωτικών
πόρων. Υπό το πρίσμα της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
κρίσης και των δημοσιονομικών περιορισμών, θα πρέπει να ανα
πτυχθεί στοχοθετημένη στήριξη μέσω επιχορηγήσεων και χρημα
τοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου, για την προσέλκυση νέων επενδυτών
στους διαδρόμους και ζώνες προτεραιότητας των ενεργειακών
υποδομών, διατηρώντας παράλληλα τη συνεισφορά από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης σε ελάχιστο επίπεδο. Τα σχετικά
μέτρα θα πρέπει να αξιοποιούν την πείρα από την πιλοτική
φάση, μετά τη θέσπιση των ομολόγων έργων για τη χρηματοδό
τηση έργων υποδομής.

(1) ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 31.
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Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς του ηλεκτρισμού,
του αερίου και του διοξειδίου του άνθρακα θα πρέπει να είναι
επιλέξιμα για χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση για μελέ
τες και, υπό ορισμένες συνθήκες, για εργασίες, μόλις η χρημα
τοδότηση αυτή καταστεί διαθέσιμη βάσει του σχετικού κανονι
σμού για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» υπό τη
μορφή επιχορηγήσεων ή καινοτόμων χρηματοοικονομικών
μέσων. Εξασφαλίζεται έτσι η στήριξη ανάλογα με τις εξατομι
κευμένες ανάγκες για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που δεν
θεωρούνται βιώσιμα βάσει του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαι
σίου και των συνθηκών της αγοράς. Έχει σημασία να αποφεύγε
ται κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ιδίως μεταξύ έργων που
συμβάλλουν στην υλοποίηση του ίδιου διαδρόμου προτεραι
ότητας της Ένωσης. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει
να διασφαλίσει τις απαραίτητες συνέργειες με τα διαρθρωτικά
ταμεία τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τα ευφυή δίκτυα διανομής
ενέργειας τοπικής ή περιφερειακής σημασίας. Στα έργα κοινού
ενδιαφέροντος εφαρμόζεται η λογική των τριών σταδίων. Πρώ
τον, προτεραιότητα στις επενδύσεις έχει η αγορά. Δεύτερον, αν οι
επενδύσεις δεν υλοποιούνται από την αγορά, θα πρέπει να διε
ρευνώνται ρυθμιστικές λύσεις, αν είναι απαραίτητο θα πρέπει να
προσαρμοστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και να διασφαλιστεί η ορθή
εφαρμογή του. Τρίτον, όταν τα δύο πρώτα στάδια δεν αρκούν για
να γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις σε έργα κοινού ενδιαφέρο
ντος, θα μπορούσε να δοθεί χρηματοδοτική ενίσχυση από την
Ένωση εάν το έργο πληροί τα εφαρμοστέα κριτήρια επιλεξιμό
τητας.

(43)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και ιδιαίτερα
η ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών ενεργει
ακών δικτύων και η σύνδεση με αυτά, είναι αδύνατο να επιτευ
χθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς να επιτευ
χθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται
στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο εν λόγω
άρθρο ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη του στόχου αυτού όρια.

(44)

Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 θα πρέπει να τροποποι
ηθούν αναλόγως.

(45)

Επομένως, η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ θα πρέπει να καταρ
γηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για
την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διαδρόμων και
ζωνών προτεραιότητας των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών που
παρατίθενται στο παράρτημα Ι («Διάδρομοι και ζώνες προτεραιότητας
των ενεργειακών υποδομών»).
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Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός:

α) προβλέπει τον προσδιορισμό των απαραίτητων έργων κοινού ενδια
φέροντος για την υλοποίηση των διαδρόμων και ζωνών προτεραι
ότητας, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες ενεργειακών υποδομών
ηλεκτρισμού, αερίου, πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα που
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ («κατηγορίες ενεργειακών υποδο
μών»)·
β) διευκολύνει την έγκαιρη υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέρο
ντος με τον εξορθολογισμό, τον στενότερο συντονισμό και την επι
τάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και με την αύξηση της
συμμετοχής των πολιτών·
γ) προβλέπει κανόνες και καθοδήγηση για τον διασυνοριακό επιμερι
σμό του κόστους και κίνητρα σχετικά με τον κίνδυνο σε ό,τι αφορά
τα έργα κοινού ενδιαφέροντος·
δ) καθορίζει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των έργων κοινού ενδια
φέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εκτός από τους ορισμούς
που προβλέπονται στις οδηγίες 2009/28/ΕΚ, 2009/72/ΕΚ και
2009/73/ΕΚ και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) ως «ενεργειακή υποδομή» νοείται κάθε υλικός εξοπλισμός ή μέσο
που εμπίπτει στις κατηγορίες ενεργειακών υποδομών όπως ορίζο
νται στο παράρτημα ΙΙ που βρίσκεται στο έδαφος της Ένωσης ή
συνδέει την Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες χώρες·
2) ως «εμπεριστατωμένη απόφαση» νοείται η απόφαση ή το σύνολο
αποφάσεων που λαμβάνει αρμόδια αρχή ή αρχές κράτους μέλους,
στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δικαστήρια, που καθορίζει τη
χορήγηση ή μη έγκρισης σε φορέα υλοποίησης έργου για την υλο
ποίηση της προς εκτέλεση ενεργειακής υποδομής που σχετίζεται με
ένα έργο, με την επιφύλαξη οιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται στο
πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας προσφυγής·
3) ως «έργο» νοείται οιοσδήποτε αριθμός γραμμών, αγωγών, μέσων,
εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες ενερ
γειακών υποδομών·
4) ως «έργο κοινού ενδιαφέροντος» νοείται έργο απαραίτητο για την
υλοποίηση των διαδρόμων και ζωνών ενεργειακών υποδομών προ
τεραιότητας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι το οποίο περιλαμ
βάνεται στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που ισχύει για
όλη την Ένωση, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3·
5) ως «σημείο συμφόρησης στις ενεργειακές υποδομές» νοείται η
περιορισμένη φυσική ροή σε ένα σύστημα ενέργειας λόγω ανεπαρ
κούς ικανότητας μεταφοράς, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,
η απουσία υποδομής·
6) ως «φορέας υλοποίησης έργου» νοείται ένα εκ των κατωτέρω:
α) ο ΔΣΜ, άλλος φορέας εκμετάλλευσης ή επενδυτής που δραστη
ριοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου κοινού ενδιαφέ
ροντος· ή
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β) στην περίπτωση διαφόρων ΔΣΜ ή διανομής ή άλλων φορέων
εκμετάλλευσης, επενδυτών ή οιασδήποτε ομάδας φορέων, η
οντότητα με νομική προσωπικότητα βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου, η οποία έχει καθοριστεί μέσω συμβατικής διευ
θέτησης μεταξύ αυτών και έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει
νομικές δεσμεύσεις και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκ
μέρους των μερών της συμβατικής διευθέτησης·
7) ως «ευφυές δίκτυο» νοείται δίκτυο ηλεκτρισμού στο οποίο μπο
ρούν να ενοποιηθούν με τρόπο οικονομικά αποδοτικό η συμπερι
φορά και οι δράσεις του συνόλου των χρηστών που συνδέονται με
αυτό —καθώς και εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, καταναλωτές και
παραγωγοί-καταναλωτές— ώστε να εξασφαλίζεται οικονομικά απο
δοτικό, βιώσιμο και ασφαλές σύστημα ισχύος με χαμηλές απώλειες
και υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας εφοδιασμού και προστα
σίας·
8) ως «εργασίες» νοούνται, η αγορά, η προμήθεια και η εγκατάσταση
συνιστωσών, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου
του λογισμικού, η εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάπτυξης, κατα
σκευής και εγκατάστασης που σχετίζονται με ένα έργο, η παρά
δοση των εγκαταστάσεων και η έναρξη λειτουργίας ενός έργου·
9) ως «μελέτες» νοούνται οι δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για
την προετοιμασία της υλοποίησης έργου, όπως οι προμελέτες, οι
μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγησης και επικύρωσης, συμπεριλαμ
βανομένου του λογισμικού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο τεχνικής
υποστήριξης, όπου συγκαταλέγονται δράσεις προγενέστερες των
εργασιών για τον καθορισμό και την ανάπτυξη του έργου και η
λήψη απόφασης σχετικά με τη χρηματοδότησή του, όπως η απο
τύπωση των σχετικών τοποθεσιών και η προετοιμασία της δέσμης
χρηματοδότησης·
10) ως «εθνική ρυθμιστική αρχή» νοείται η οριζόμενη σύμφωνα με το
άρθρο 35 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ ή με το άρθρο 39
παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ·
11) ως «θέση σε λειτουργία» νοείται η διαδικασία με την οποία τίθεται
σε λειτουργία ένα έργο, μετά την αποπεράτωσή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 3
Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος
1.
Ο παρών κανονισμός ορίζει δώδεκα περιφερειακές ομάδες («ομά
δες») κατά τα οριζόμενα στο τμήμα 1 του παραρτήματος ΙΙΙ. Η υπα
γωγή στην κάθε ομάδα βασίζεται σε κάθε διάδρομο και ζώνη προτεραι
ότητας και την αντίστοιχη γεωγραφική κάλυψή τους κατά τα οριζόμενα
στο παράρτημα Ι. Οι εξουσίες λήψης αποφάσεων στις ομάδες περιορί
ζονται στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, που για τον σκοπό αυτό
ορίζονται ως όργανο λήψης αποφάσεων των ομάδων.
2.
Κάθε ομάδα εγκρίνει τον κανονισμό της, τηρουμένων των διατά
ξεων του παραρτήματος ΙΙΙ.
3.
Το όργανο λήψης αποφάσεων κάθε ομάδας εγκρίνει περιφερειακό
κατάλογο προτεινόμενων έργων κοινού ενδιαφέροντος, ο οποίος καταρ
τίζεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος
ΙΙΙ ανάλογα με τη συμβολή του κάθε έργου στην υλοποίηση των δια
δρόμων και ζωνών προτεραιότητας των ενεργειακών υποδομών και
σύμφωνα με το κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο
άρθρο 4.

2013R0347 — EL — 10.01.2014 — 001.001 — 15
▼B
Όταν μια ομάδα καταρτίζει τον περιφερειακό της κατάλογο:
α) για κάθε επιμέρους πρόταση έργου κοινού ενδιαφέροντος απαιτείται
έγκριση από τα κράτη μέλη την επικράτεια των οποίων αφορά το
έργο· εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μη χορηγήσει την
έγκρισή του, προβάλλει λόγους δεόντως αιτιολογημένους για την
απόφασή του αυτή στην οικεία ομάδα·
β) λαμβάνει υπόψη τις συμβουλές της Επιτροπής που έχουν ως στόχο
να είναι διαχειρίσιμος ο συνολικός αριθμός έργων κοινού ενδιαφέ
ροντος.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 με τις οποίες καταρτίζεται ο
κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ένωσης («ενωσιακός κατά
λογος»), με την επιφύλαξη του άρθρου 172 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ.
Ο ενωσιακός κατάλογος έχει τη μορφή παραρτήματος που επισυνάπτε
ται στον παρόντα κανονισμό.
Κατά την άσκηση της εξουσίας της η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο
ενωσιακός κατάλογος καταρτίζεται ανά διετία, με βάση τους περιφερει
ακούς καταλόγους που εγκρίνουν τα όργανα λήψης αποφάσεων των
ομάδων όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.1 σημείο 2, σύμφωνα με
τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
Ο πρώτος ενωσιακός κατάλογος θα εγκριθεί το αργότερο μέχρι την 30ή
Σεπτεμβρίου 2013.
5.
Κατά την έγκριση του ενωσιακού καταλόγου με βάση τους περι
φερειακούς καταλόγους, η Επιτροπή:
α) διασφαλίζει ότι περιλαμβάνονται μόνο τα έργα που πληρούν τα
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4·
β) διασφαλίζει τη διασυνοριακή συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τη γνω
μοδότηση του Οργανισμού όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.2
σημείο 12·
γ) λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες γνωμοδοτήσεις κρατών μελών όπως
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.2 σημείο 9· και
δ) έχει ως στόχο ο συνολικός αριθμός έργων κοινού ενδιαφέροντος του
ενωσιακού καταλόγου να είναι διαχειρίσιμος.
6.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που τίθενται στον ενωσιακό κατά
λογο κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αποτελούν αναπό
σπαστο τμήμα των σχετικών σχεδίων περιφερειακών επενδύσεων δυνά
μει του άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ)
αριθ. 715/2009 και των σχετικών δεκαετών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων
δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ,
καθώς και άλλων σχετικών εθνικών σχεδίων υποδομής, κατά περίπτω
ση. Σε καθένα από αυτά τα σχέδια δίδεται η μεγαλύτερη δυνατή προ
τεραιότητα στα έργα.
Άρθρο 4
Κριτήρια για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος
1.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος πληρούν τα ακόλουθα γενικά κρι
τήρια:
α) το έργο είναι απαραίτητο για τουλάχιστον έναν από τους διαδρόμους
και ζώνες προτεραιότητας των ενεργειακών υποδομών·
β) τα συνολικά δυνητικά οφέλη του έργου, όπως προκύπτουν από αξιο
λόγηση που πραγματοποιείται με βάση τα αντίστοιχα συγκεκριμένα
κριτήρια της παραγράφου 2, υπερτερούν του κόστους του, μεταξύ
άλλων μακροπροθέσμως· και
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γ) το έργο πληροί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:
i) αφορά τουλάχιστον δύο κράτη μέλη διασχίζοντας απευθείας τα
σύνορα δύο ή περισσότερων κρατών μελών·
ii) βρίσκεται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και έχει σημα
ντικό διασυνοριακό αντίκτυπο, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV
σημείο 1·
iii) διασχίζει τα σύνορα τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μιας
χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
2.
Για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν σε συγκεκριμέ
νες κατηγορίες ενεργειακών υποδομών ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) για τα έργα μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που
εμπίπτουν στις κατηγορίες ενεργειακών υποδομών του παραρτήμα
τος ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ), το έργο συμβάλλει σημαντικά σε
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:
i) ενοποίηση της αγοράς, μεταξύ άλλων, μέσω της άρσης της απο
μόνωσης τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και της μείωσης των
σημείων συμφόρησης στις ενεργειακές υποδομές· ανταγωνισμός
και ευελιξία των συστημάτων·
ii) βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της ενσωμάτωσης της ανανε
ώσιμης ενέργειας στο δίκτυο και της μεταφοράς της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε σημαντικά κέντρα κατανά
λωσης και χώρους αποθήκευσης·
iii) ασφάλεια εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της διαλειτουργικό
τητας, κατάλληλων συνδέσεων και της ασφαλούς και αξιόπιστης
λειτουργίας των συστημάτων·
β) για τα έργα αερίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες ενεργειακών
υποδομών του παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, το έργο συμβάλλει σημα
ντικά σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:
i) ενοποίηση της αγοράς, μεταξύ άλλων, μέσω της άρσης της απο
μόνωσης τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και της μείωσης των
σημείων συμφόρησης στις ενεργειακές υποδομές· διαλειτουργι
κότητα και ευελιξία των συστημάτων·
ii) ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω των κατάλληλων
συνδέσεων και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, των
υποκαταστάσεων και των οδών εφοδιασμού·
iii) ανταγωνισμός, μεταξύ άλλων μέσω της διαφοροποίησης των
πηγών εφοδιασμού, των υποκαταστάσεων και των οδών εφοδια
σμού·
iv) βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών,
με τη στήριξη της διαλείπουσας ηλεκτροπαραγωγής από ανανε
ώσιμες πηγές ενέργειας και με την ενίσχυση της ανάπτυξης
ανανεώσιμων πηγών φυσικού αερίου·
γ) για τα έργα ευφυών δικτύων ηλεκτρισμού που εμπίπτουν στις κατη
γορίες ενεργειακών υποδομών του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1 στοι
χείο ε), το έργο ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα τα ακόλουθα ειδικά
κριτήρια:
i) ένταξη και συμμετοχή των χρηστών δικτύων με νέες τεχνικές
απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό τους με ηλεκτρισμό και
τη σχετική ζήτηση·
ii) αποδοτικότητα και διαλειτουργικότητα της μεταφοράς και δια
νομής ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινή λειτουργία των
δικτύων·
iii) ασφάλεια δικτύων, έλεγχος συστημάτων και ποιότητα εφοδια
σμού·
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iv) βελτιστοποιημένος προγραμματισμός των μελλοντικών αποδοτι
κών ως προς το κόστος επενδύσεων στα δίκτυα·
v) λειτουργία της αγοράς και υπηρεσίες προς τον καταναλωτή·
vi) συμμετοχή των χρηστών στη διαχείριση της ενέργειας που χρη
σιμοποιούν·
δ) για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες
ενεργειακών υποδομών του παραρτήματος ΙΙ σημείο 3, το έργο
ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:
i) ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της μείωσης της εξάρτησης από
μια και μόνη πηγή ή οδό·
ii) αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων μέσω του μετριασμού
των περιβαλλοντικών κινδύνων·
iii) διαλειτουργικότητα·
ε) για τα έργα μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν στις
κατηγορίες ενεργειακών υποδομών που αναφέρονται στο παράρτημα
ΙΙ σημείο 4, το έργο ανταποκρίνεται πλήρως σε όλα τα ακόλουθα
ειδικά κριτήρια:
i) αποφυγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με παράλληλη
κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·
ii) αύξηση της προσαρμοστικότητας και της ασφάλειας της μετα
φοράς διοξειδίου του άνθρακα·
iii) αποδοτική χρήση των πόρων με τη σύνδεση πολλαπλών πηγών
διοξειδίου του άνθρακα και χώρων αποθήκευσης μέσω κοινών
υποδομών και με την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επι
βάρυνσης και των σχετικών κινδύνων.
3.
Για τα έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες ενεργειακών υποδο
μών των σημείων 1 έως 3 του παραρτήματος ΙΙ, τα κριτήρια που παρα
τίθενται στο παρόν άρθρο αξιολογούνται σύμφωνα με τους δείκτες που
ορίζονται στα σημεία 2 έως 5 του παραρτήματος ΙV.
4.
Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος όλων των έργων που θα μπορού
σαν να επιλεγούν ως έργα κοινού ενδιαφέροντος και να συμπεριλη
φθούν σε περιφερειακό κατάλογο, κάθε ομάδα αξιολογεί τη συμβολή
του έργου στην υλοποίηση διαδρόμου ή ζώνης της ίδιας προτεραιότητας
με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο. Κάθε ομάδα καθορίζει τη μέθοδο
αξιολόγησής της με βάση τη συνολική ανταπόκριση του έργου στα
κριτήρια της παραγράφου 2· μετά την αξιολόγηση αυτή τα έργα ιεραρ
χούνται για εσωτερική χρήση στο πλαίσιο της ομάδας. Ο περιφερειακός
κατάλογος και ο ενωσιακός κατάλογος δεν περιλαμβάνουν ιεράρχηση
και η ιεράρχηση δεν χρησιμοποιείται για σκοπό άλλο από αυτούς του
παραρτήματος ΙΙΙ.2 σημείο 14.
Κατά την αξιολόγηση των έργων, λαμβάνεται επιπλέον δεόντως υπόψη
από κάθε ομάδα:
α) ο επείγων χαρακτήρας κάθε προτεινόμενου έργου για την υλοποίηση
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης που αφορούν
την ολοκλήρωση της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της άρσης της
απομόνωσης τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, και τον ανταγωνι
σμό, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού·
β) ο αριθμός των κρατών μελών που επηρεάζει κάθε έργο, με παράλ
ληλη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για έργα που αφορούν περιφερει
ακά κράτη μέλη·
γ) η συμβολή κάθε έργου στην εδαφική συνοχή· και
δ) η συμπληρωματικότητά του ως προς άλλα προτεινόμενα έργα.
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Για τα έργα ευφυών δικτύων που εμπίπτουν στην κατηγορία ενεργει
ακών υποδομών του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1 στοιχείο ε), πραγματο
ποιείται ιεράρχηση για εκείνα τα έργα που επηρεάζουν τα δύο ίδια
κράτη μέλη και λαμβάνεται δεόντως υπόψη και ο αριθμός των χρηστών
που αφορά το έργο, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας και το ποσοστό
παραγωγής από πόρους χωρίς δυνατότητα μεταφοράς στην περιοχή που
καλύπτουν οι εν λόγω χρήστες.

Άρθρο 5
Εφαρμογή και παρακολούθηση
1.
Οι φορείς υλοποίησης έργων εκπονούν πρόγραμμα υλοποίησης
των έργων τους κοινού ενδιαφέροντος το οποίο περιλαμβάνει χρονοδιά
γραμμα για:
α) τις μελέτες σκοπιμότητας και σχεδιασμού·
β) την έγκριση από την εθνική ρυθμιστική αρχή ή από οιαδήποτε άλλη
αρμόδια αρχή·
γ) την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία· και
δ) τη χορήγηση άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4
στοιχείο β).
2.
Οι ΔΣΜ, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ή άλλοι φορείς
εκμετάλλευσης συνεργάζονται μεταξύ τους για να διευκολύνουν την
ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στην περιοχή τους.
3.
Ο Οργανισμός και οι εμπλεκόμενες ομάδες παρακολουθούν τη
σημειωθείσα πρόοδο σχετικά με την υλοποίηση των έργων κοινού
ενδιαφέροντος και, εάν είναι απαραίτητο, διατυπώνουν συστάσεις για
να διευκολύνουν την υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος. Οι ομά
δες δύνανται να ζητούν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σύμφωνα
με τις παραγράφους 4, 5 και 6, να συγκαλούν συνεδριάσεις με τα
εμπλεκόμενα μέρη και να καλούν την Επιτροπή να επαληθεύει τις
επιτόπου παρεχόμενες πληροφορίες.
4.
Έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους μετά την προσθήκη ενός έργου
κοινού ενδιαφέροντος στον ενωσιακό κατάλογο δυνάμει του άρθρου 3,
οι φορείς υλοποίησης έργων υποβάλλουν ετήσια έκθεση για κάθε έργο
που εμπίπτει στις κατηγορίες που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του
παραρτήματος ΙΙ, στην αρμόδια αρχή που ορίζεται στο άρθρο 8 και είτε
στον Οργανισμό ή, για τα έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος ΙΙ, στην αντίστοιχη
ομάδα. Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με:
α) την πρόοδο στην ανάπτυξη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του
έργου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες χορήγησης αδειών και
διαβούλευσης·
β) κατά περίπτωση, τις καθυστερήσεις σε σχέση με το πρόγραμμα
υλοποίησης, τους λόγους των καθυστερήσεων και τυχόν άλλες
δυσκολίες·
γ) κατά περίπτωση, αναθεωρημένο σχέδιο για να ξεπεραστούν οι καθυ
στερήσεις.
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5.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των ετήσιων εκθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο Οργανισμός υπο
βάλλει στις ομάδες συγκεντρωτική έκθεση για τα έργα κοινού ενδιαφέ
ροντος που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ
σημεία 1 και 2, στην οποία αξιολογεί τη σημειωθείσα πρόοδο και
διατυπώνει, κατά περίπτωση, συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης
των καθυστερήσεων και δυσκολιών που έχουν προκύψει. Η συγκεντρω
τική έκθεση αξιολογεί επίσης, βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 8 και 9
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, τη συνεπή εφαρμογή των ενω
σιακών σχεδίων ανάπτυξης δικτύων όσον αφορά τους διαδρόμους και
τις ζώνες προτεραιότητας των ενεργειακών υποδομών.
6.
Κάθε έτος, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 υποβάλλουν έκθεση
στην αντίστοιχη ομάδα σχετικά με την πρόοδο και, κατά περίπτωση, τις
καθυστερήσεις της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφο
ρούν την αντίστοιχη επικράτειά τους, σε σχέση με τη διαδικασία χορή
γησης άδειας, καθώς και τους λόγους των καθυστερήσεων αυτών.
7.
Εάν η θέση σε λειτουργία έργου κοινού ενδιαφέροντος παρουσιά
ζει καθυστέρηση σε σχέση με το πρόγραμμα υλοποίησης για λόγους
άλλους εκτός από ανωτέρα βία για την οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνος ο φορέας υλοποίησης έργου:
α) στον βαθμό που είναι εφαρμοστέα τα αναφερόμενα στο άρθρο 22
παράγραφος 7 στοιχεία α), β) ή γ) των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και
2009/73/ΕΚ μέτρα σύμφωνα τις αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες, οι
εθνικές ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν για την υλοποίηση της επέν
δυσης·
β) εάν τα λαμβανόμενα σύμφωνα με το στοιχείο α) μέτρα των εθνικών
ρυθμιστικών αρχών δεν είναι εφαρμοστέα, ο φορέας υλοποίησης του
έργου επιλέγει τρίτο μέρος για τη χρηματοδότηση ή την κατασκευή
του έργου εν όλω ή εν μέρει πριν η καθυστέρηση σε σχέση με την
ημερομηνία θέσης σε λειτουργία που δηλώνεται στο πρόγραμμα
υλοποίησης υπερβεί τα δύο έτη·
γ) εάν δεν επιλεγεί τρίτο μέρος σύμφωνα με το στοιχείο β), το κράτος
μέλος ή, εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη του κράτους μέλους, η
εθνική ρυθμιστική αρχή μπορεί να ορίσει, εντός δύο μηνών από
τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο β), τρίτο
μέρος για τη χρηματοδότηση ή την κατασκευή του έργου το οποίο
αποδέχεται ο φορέας υλοποίησης του έργου·
δ) εάν η καθυστέρηση σε σχέση με την ημερομηνία θέσης σε λειτουρ
γία που δηλώνεται στο πρόγραμμα υλοποίησης υπερβεί τα δύο έτη
και δύο μήνες, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της συμφωνίας και της
πλήρους συνεργασίας των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, μπορεί
να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανοικτή σε
οιοδήποτε τρίτο μέρος ικανό να αποτελέσει φορέα υλοποίησης για
να κατασκευάσει το έργο βάσει συμπεφωνημένου χρονοδιαγράμμα
τος·
ε) όταν εφαρμόζονται τα στοιχεία γ) και δ), ο φορέας εκμετάλλευσης
του συστήματος, στην περιοχή του οποίου πραγματοποιείται η επέν
δυση, παρέχει στους φορείς εκτέλεσης ή τους επενδυτές όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες για την υλοποίηση της επένδυσης, συνδέει
τα νέα στοιχεία του ενεργειακού με το δίκτυο μεταφοράς και γενικά
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την πραγμα
τοποίηση της επένδυσης και την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική
λειτουργία και τη συντήρηση του έργου κοινού ενδιαφέροντος.
8.
Έργο κοινού ενδιαφέροντος δύναται να διαγραφεί από τον ενω
σιακό κατάλογο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος
4, εάν η συμπερίληψη του στον κατάλογο αυτό είχε βασισθεί σε εσφαλ
μένες πληροφορίες που ήσαν καθοριστικός παράγοντας για τη συμπε
ρίληψη του έργου ή εάν το έργο αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης.
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9.
Τα έργα που δεν περιλαμβάνονται πλέον στον ενωσιακό κατάλογο
χάνουν κάθε δικαίωμα και απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση που
σχετίζεται με το καθεστώς του έργου κοινού ενδιαφέροντος που απορ
ρέει από τον παρόντα κανονισμό.
Ωστόσο, ένα έργο που δεν περιλαμβάνεται πλέον στον ενωσιακό κατά
λογο αλλά ο φάκελος της αίτησης του οποίου έχει γίνει δεκτός προς
εξέταση από την αρμόδια αρχή, διατηρεί τα δικαιώματα και τις υπο
χρεώσεις που απορρέουν από το κεφάλαιο ΙΙΙ, πλην των περιπτώσεων
κατά τις οποίες το έργο δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο για
τους λόγους που ορίζονται στην παράγραφο 8.
10.
Τo παρόν άρθρο τελεί υπό την επιφύλαξη τυχόν χρηματοδοτικής
ενίσχυσης σχεδίου ενωσιακού ενδιαφέροντος πριν από την απόφαση
διαγραφής του από τον κατάλογο.

Άρθρο 6
Ευρωπαίοι συντονιστές
1.
Όταν έργο κοινού ενδιαφέροντος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκο
λίες σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του, η Επιτροπή, με τη σύμφωνη
γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, δύναται να διορίζει ευρω
παίο συντονιστή για ένα το πολύ έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο
φορές.
2.

Ο ευρωπαίος συντονιστής:

α) προωθεί τα έργα για τα οποία έχει διοριστεί ευρωπαίος συντονιστής
και τον διασυνοριακό διάλογο μεταξύ των φορέων υλοποίησης
έργων και όλων των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων·
β) επικουρεί όλα τα μέρη ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν
κατά τη διαβούλευσή τους με τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμ
φερόντων και για την παροχή των απαραίτητων αδειών για τα έργα·
γ) κατά περίπτωση, συμβουλεύει τους φορείς υλοποίησης έργου σχε
τικά με τη χρηματοδότηση του έργου·
δ) διασφαλίζει την παροχή της κατάλληλης στήριξης και στρατηγικής
καθοδήγησης από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη για την προετοιμασία
και την υλοποίηση των έργων·
ε) υποβάλλει ετησίως, και, κατά περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της
εντολής του, έκθεση στην Επιτροπή για την πρόοδο των έργων και
για τυχόν δυσκολίες και εμπόδια που πιθανώς να προκαλέσουν
σημαντικές καθυστερήσεις στην ημερομηνία θέσης σε λειτουργία
των έργων. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και στις ενδιαφερόμενες ομάδες.
3.
Η επιλογή του ευρωπαίου συντονιστή γίνεται με βάση την εμπει
ρία του σε ό,τι αφορά τα ειδικά καθήκοντα που του ανατίθενται για τα
συγκεκριμένα έργα.
4.
Η απόφαση διορισμού του ευρωπαίου συντονιστή καθορίζει τους
όρους αναφοράς, που προσδιορίζουν αναλυτικά τη διάρκεια της εντο
λής, τα ειδικά καθήκοντα, τις αντίστοιχες προθεσμίες, και τη μεθοδο
λογία που θα χρησιμοποιηθεί. Η προσπάθεια συντονισμού είναι ανά
λογη προς την πολυπλοκότητα και τις εκτιμώμενες δαπάνες των έργων.
5.
Τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται πλήρως με τον ευρωπαίο
συντονιστή κατά την εκτέλεση των αναφερόμενων στις παραγράφους
2 και 4 καθηκόντων του.

2013R0347 — EL — 10.01.2014 — 001.001 — 21
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7
«Καθεστώς προτεραιότητας» για έργα κοινού ενδιαφέροντος
1.
Η έγκριση του ενωσιακού καταλόγου κατοχυρώνει, για τους σκο
πούς ενδεχόμενων αποφάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης
αδειών, την αναγκαιότητα που χαρακτηρίζει τα έργα αυτά από την
άποψη της ενεργειακής πολιτικής, με την επιφύλαξη της ακριβούς
θέσης, της χάραξης ή της τεχνολογίας του έργου.
2.
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διοικητικής επεξεργασίας
της αίτησης, φάκελοι που αφορούν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, οι
φορείς υλοποίησης έργων και όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εξασφαλί
ζουν ότι οι φάκελοι αυτοί τυγχάνουν της ταχύτερης νομικά εφικτής
μεταχείρισης.
3.
Όταν υφίσταται το καθεστώς αυτό στο εθνικό δίκαιο, στα έργα
κοινού ενδιαφέροντος αποδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή εθνική προτε
ραιότητα και με βάση αυτό τον χαρακτηρισμό περνούν από τις διαδι
κασίες αδειοδότησης —και εάν προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο από τον
χωροταξικό σχεδιασμό—, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν τις
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου και όπως προβλέπεται
τέτοιου είδους μεταχείριση στο εθνικό δίκαιο που ισχύει για το αντί
στοιχο είδος ενεργειακής υποδομής.
4.
Έως τις 16 Αυγούστου 2013, η Επιτροπή εκδίδει μη δεσμευτική
καθοδήγηση για να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των
κατάλληλων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για τον εξορθο
λογισμό των διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
για να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή των διαδικασιών εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει του δικαίου της
Ένωσης για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος.
5.
Τα κράτη μέλη αξιολογούν, με βάση την προβλεπόμενη στην
παράγραφο 4 καθοδήγηση, ποια μέτρα για τον εξορθολογισμό των
διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη συνεπή
εφαρμογή τους είναι εφικτά, και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
6.
Εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της καθοδήγησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 4, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μη νομο
θετικά μέτρα που έχουν εντοπίσει βάσει της παραγράφου 5.
7.
Είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της καθοδή
γησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4, τα κράτη μέλη λαμβάνουν
τα νομοθετικά μέτρα που έχουν εντοπίσει βάσει της παραγράφου 5. Τα
μέτρα αυτά τελούν υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέ
ουν από το δίκαιο της Ένωσης.
8.
Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το άρθρο 4
παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα έργα κοινού ενδιαφέροντος
αναγνωρίζονται ως συμβάλλοντα στο δημόσιο συμφέρον από την
άποψη της ενεργειακής πολιτικής, και μπορεί να θεωρηθεί ότι υπαγο
ρεύονται από λόγους «επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος», εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπουν αυτές οι οδηγίες.
Σε περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής σύμφωνα με
την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η Επιτροπή και η αρμόδια αρχή δυνάμει του
άρθρου 9 διασφαλίζουν ότι η απόφαση όσον αφορά τους λόγους «επι
τακτικού δημοσίου συμφέροντος» ενός έργου λαμβάνεται εντός της
προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος
κανονισμού.
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Άρθρο 8
Οργάνωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών
1.
Έως τις 16 Νοεμβρίου 2013, κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική αρμό
δια αρχή, η οποία φέρει την ευθύνη της διευκόλυνσης και του συντονισμού
της διαδικασίας χορήγησης αδειών για έργα κοινού ενδιαφέροντος.
2.
Η ευθύνη της αρμόδιας αρχής που ορίζεται στην παράγραφο 1 και/ή
τα συναφή με αυτή καθήκοντα μπορούν να εκχωρηθούν σε άλλη αρχή ή να
εκτελούνται από άλλη αρχή, ανά έργο κοινού ενδιαφέροντος ή ανά συγκε
κριμένη κατηγορία έργων κοινού ενδιαφέροντος, υπό τον όρο ότι:
α) η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την εν λόγω εκχώ
ρηση και η πληροφορία αυτή δημοσιεύεται είτε από την εθνική
αρμόδια αρχή είτε από τον φορέα υλοποίησης του έργου στον ιστό
τοπο που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 7·
β) μόνο μία αρχή είναι αρμόδια ανά έργο κοινού ενδιαφέροντος, απο
τελεί τον αρμόδιο επαφής για τον φορέα υλοποίησης του έργου στη
διαδικασία που οδηγεί στην εμπεριστατωμένη απόφαση για ένα
δεδομένο έργο κοινού ενδιαφέροντος και συντονίζει την υποβολή
όλων των συναφών εγγράφων και πληροφοριών.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να διατηρήσει την ευθύνη του καθορισμού των
προθεσμιών, με την επιφύλαξη των προθεσμιών που ορίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 10.
3.
Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα, με την επιφύλαξη των σχετικών
απαιτήσεων του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου, για να διευκολύνει
την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης. Η εμπεριστατωμένη από
φαση εκδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 10 παρά
γραφοι 1 και 2 και σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα συστήματα:
α) ολοκληρωμένο σύστημα: η εμπεριστατωμένη απόφαση εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή και είναι η μόνη νομικώς δεσμευτική από
φαση που προκύπτει από την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικα
σία χορήγησης αδειών. Στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται άλλες
αρχές στο έργο, μπορούν να γνωμοδοτήσουν σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο συμβάλλοντας στη διαδικασία. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει
υπόψη την τοποθέτησή τους·
β) συντονισμένο σύστημα: η εμπεριστατωμένη απόφαση περιλαμβάνει
πολλαπλές επιμέρους νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που έχουν
εκδώσει διάφορες εμπλεκόμενες αρχές, τις οποίες συντονίζει η
αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει ομάδα εργασίας
στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι ενδιαφερόμενες αρχές προκει
μένου να καταρτίσει πρόγραμμα χορήγησης αδειών σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β), και προκειμένου να παρακο
λουθεί και να συντονίζει την εφαρμογή του. Η αρμόδια αρχή, στο
πλαίσιο διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες αρχές καθορίζει,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη
των προθεσμιών που ορίζονται βάσει του άρθρου 10, εύλογο χρο
νικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να εκδοθούν οι επιμέρους
αποφάσεις. Η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει επιμέρους απόφαση εξ
ονόματος μιας άλλης εθνικής αρχής, εάν η απόφαση της εν λόγω
αρχής δεν εκδοθεί εμπρόθεσμα και δεν συντρέχουν επαρκείς λόγοι
για την καθυστέρηση· ή, εφόσον προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο και
στον βαθμό που αυτό είναι συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης, η
αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι άλλη ενδιαφερόμενη εθνική
αρχή έχει είτε εγκρίνει είτε απορρίψει το έργο, εφόσον η απόφαση
δεν εκδοθεί εντός της προθεσμίας από την εν λόγω αρχή. Εφόσον
προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή δύναται να αγνοήσει
μια επιμέρους απόφαση άλλης εμπλεκόμενης εθνικής αρχής σε περί
πτωση που δεν τη θεωρήσει επαρκώς τεκμηριωμένη σε σχέση με τα
υποκείμενα στοιχεία που παρουσίασε η εν λόγω εθνική αρχή· στην
περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει την τήρηση των σχε
τικών απαιτήσεων βάσει του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου και
αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της·
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γ) συνεργατικό σύστημα: η εμπεριστατωμένη απόφαση συντονίζεται
από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο διαβούλευσης
με τις άλλες εμπλεκόμενες αρχές καθορίζει, κατά περίπτωση, σύμ
φωνα με το εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των προθεσμιών
που ορίζονται βάσει του άρθρου 10, εύλογο χρονικό διάστημα εντός
του οποίου μπορούν να εκδοθούν οι επιμέρους αποφάσεις. Επο
πτεύει τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων αρχών με τις προθεσμίες.

Αν μια μεμονωμένη απόφαση της εμπλεκόμενης αρχής δεν αναμένεται
να εκδοθεί εντός της προθεσμίας, η εν λόγω αρχή ενημερώνει πάραυτα
την αρμόδια αρχή και ενσωματώνει αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.
Εν συνεχεία, η αρμόδια αρχή επανακαθορίζει την προθεσμία εντός της
οποίας εκδίδεται η επιμέρους απόφαση, πάντα τηρώντας τις συνολικές
προθεσμίες που ορίζονται βάσει του άρθρου 10.

Αναγνωρίζοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες στις διαδικασίες σχεδιασμού
και αδειοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των
τριών συστημάτων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του
πρώτου εδαφίου με στόχο τη διευκόλυνση και τον συντονισμό των
διαδικασιών τους και να προκρίνουν προς εφαρμογή το πλέον αποτελε
σματικό σύστημα. Εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει το συνεργατικό
σύστημα, ενημερώνει την Επιτροπή για τους λόγους που το οδήγησαν
στην επιλογή αυτή. Η Επιτροπή αναλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελε
σματικότητας των συστημάτων στο πλαίσιο της έκθεσης που προβλέ
πεται στο άρθρο 17.

4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν διάφορα συστήματα,
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3, σε χερσαία και θαλάσσια
έργα κοινού ενδιαφέροντος.

5.
Εάν για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος απαιτούνται αποφάσεις
από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική και αποτελε
σματική συνεργασία και τον μεταξύ τους συντονισμό, συμπεριλαμβα
νομένης της τήρησης του άρθρου 10 παράγραφος 4. Τα κράτη μέλη
εισάγουν κοινές διαδικασίες, ιδιαίτερα για την εκτίμηση των περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων.

Άρθρο 9
Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών
1.
Έως τις 16 Μαΐου 2014, το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή, κατά
περίπτωση σε συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες αρχές, εκδίδει
εγχειρίδιο διαδικασιών αδειοδότησης για έργα κοινού ενδιαφέροντος.
Το εγχειρίδιο επικαιροποιείται δεόντως και είναι διαθέσιμο στο κοινό.
Επίσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται
στο παράρτημα VI σημείο 1. Το εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικώς
δεσμευτικό έγγραφο, αλλά μπορεί να παραπέμπει ή να αναφέρεται σε
συναφείς νομικές διατάξεις.

2.
Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων που ισχύουν βάσει των
συμβάσεων του Aarhus και του Espoo και του σχετικού δικαίου της
Ένωσης, όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία χορήγησης αδειών
τηρούν τις αρχές περί συμμετοχής των πολιτών που καθορίζονται στο
παράρτημα VI σημείο 3.
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3.
Με βάση το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α), εντός ενδεικτι
κής περιόδου τριών μηνών από την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης
άδειας ο φορέας υλοποίησης του έργου καταρτίζει και υποβάλλει στην
αρμόδια αρχή, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο
εγχειρίδιο της παραγράφου 1 και τις κατευθυντήριες γραμμές του
παραρτήματος VI, ένα σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών.
Εντός τριών μηνών, η αρμόδια αρχή ζητεί τροποποιήσεις ή εγκρίνει το
σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών· στο πλαίσιο αυτό, η
αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη οιαδήποτε μορφή συμμετοχής των πολι
τών και διαβούλευσης έλαβε χώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας
χορήγησης της άδειας, αν η συμμετοχή και διαβούλευση πληρούσαν τις
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
Εφόσον ο φορέας υλοποίησης του έργου σκοπεύει να επιφέρει σημα
ντικές αλλαγές σε εγκεκριμένο σχέδιο, ενημερώνει την αρμόδια αρχή η
οποία και μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις.
4.
Πριν από την υποβολή του τελικού και πλήρους φακέλου της
αίτησης στην αρμόδια αρχή με βάση το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοι
χείο α), διενεργείται τουλάχιστον μία δημόσια διαβούλευση από τον
φορέα υλοποίησης ή, όπου το επιτάσσει το εθνικό δίκαιο, από την
αρμόδια αρχή. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη οιασδήποτε
δημόσιας διαβούλευσης διενεργείται μετά την υποβολή της αίτησης για
τη συναίνεση ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2011/92/ΕΕ. Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης ενημερώνονται
εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων που αναφέρονται στο
παράρτημα VI σημείο 3 στοιχείο α) σχετικά με το έργο και διευκολύ
νεται ο προσδιορισμός της καταλληλότερης τοποθεσίας ή διαδρομής και
τα σχετικά ζητήματα που θα αφορά ο φάκελος της αίτησης. Οι ελάχι
στες απαιτήσεις για την εν λόγω δημόσια διαβούλευση διευκρινίζονται
στο παράρτημα VI σημείο 5.
Ο φορέας υλοποίησης το έργου συντάσσει έκθεση που περιλαμβάνει
συνοπτικά τα αποτελέσματα των σχετικών με την συμμετοχή του κοι
νού δραστηριοτήτων πριν από την υποβολή του φακέλου της αίτησης,
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα πριν
αρχίσει η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η έκθεση αυτή υποβάλλε
ται από τον φορέα μαζί με τον φάκελο της αίτησης στην αρμόδια αρχή.
Τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην εμπεριστα
τωμένη απόφαση.
5.
Για τα έργα που διασχίζουν τα σύνορα δύο ή περισσότερων κρα
τών μελών, οι δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει
τις παραγράφου 4 σε καθένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη λαμβά
νουν χώρα έως και δύο μήνες μετά την έναρξη της πρώτης δημόσιας
διαβούλευσης.
6.
Για τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς διασυ
νοριακές επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, όπου
ισχύουν το άρθρο 7 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και η σύμβαση Espoo, οι
σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην αρμόδια αρχή των γειτονικών
κρατών μελών. Η αρμόδια αρχή των γειτονικών κρατών μελών γνω
στοποιεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης κατά περίπτωση,
εάν αυτή, ή οιαδήποτε άλλη εμπλεκόμενη αρχή, επιθυμεί να συμμετά
σχει στις εν λόγω διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.
7.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου ή, όπου υπάρχει σχετική πρό
βλεψη στο εθνικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή δημιουργούν και ενημερώ
νουν τακτικά έναν ιστότοπο για το έργο, στον οποίο δημοσιεύουν πλη
ροφορίες σχετικά με το έργο κοινού ενδιαφέροντος. Ο ιστότοπος αυτός
συνδέεται με τον ιστότοπο της Επιτροπής και πληροί τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα VI σημείο 6. Επιπλέον, διαφυλάσσεται ο
εμπιστευτικός χαρακτήρας των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών.
Επίσης, οι φορείς υλοποίησης έργων δημοσιεύουν τις σχετικές πληρο
φορίες με άλλα, κατάλληλα μέσα ενημέρωσης, στα οποία έχει ευρεία
πρόσβαση το κοινό.
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Άρθρο 10
Διάρκεια και εφαρμογή της διαδικασίας χορήγησης αδειών
1.

Η διαδικασία χορήγησης αδειών αποτελείται από δύο διαδικασίες:

α) Η διαδικασία που προηγείται της αίτησης, που καλύπτει την περίοδο
μεταξύ της έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας και της αποδοχής
των υποβληθέντων εγγράφων του φακέλου της αίτησης από την αρμό
δια αρχή, ολοκληρώνεται εντός ενδεικτικής περιόδου δύο ετών.
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προπαρασκευή ενδεχόμενων
περιβαλλοντικών εκθέσεων την οποία αναλαμβάνουν οι φορείς υλο
ποίησης του έργου.
Για την κατοχύρωση της έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας,
οι φορείς υλοποίησης έργων κοινοποιούν εγγράφως το έργο στην
αρμόδια αρχή των οικείων κρατών μελών, το οποίο συνοδεύεται από
μια σύντομη παρουσίαση του έργου με εύλογο βαθμό ανάλυσης. Το
αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρμό
δια αρχή, μεταξύ άλλων εξ ονόματος άλλων εμπλεκόμενων αρχών,
την κάνει δεκτή ή, εάν θεωρεί ότι το έργο δεν έχει φτάσει σε αρκετό
βαθμό ωριμότητας για να περάσει στη διαδικασία χορήγησης άδειας,
την απορρίπτει εγγράφως. Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή
τεκμηριώνει την απόφασή της, μεταξύ άλλων εξ ονόματος άλλων
εμπλεκόμενων αρχών. Η ημερομηνία υπογραφής της αποδοχής της
κοινοποίησης από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της
διαδικασίας χορήγησης άδειας. Όταν εμπλέκονται δύο ή περισσό
τερα κράτη μέλη, η ημερομηνία αποδοχής της τελευταίας κοινοποί
ησης από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικα
σίας χορήγησης άδειας.
β) Η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης άδειας, που
καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία αποδοχής της υποβληθεί
σας αίτησης έως την έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης, δεν
υπερβαίνει το ένα έτος και έξι μήνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να
καθορίσουν προγενέστερη ημερομηνία για την προθεσμία, εφόσον
το κρίνουν σκόπιμο.
2.
Η συνολική διάρκεια των δύο διαδικασιών που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει τους τρεις και έξι μήνες. Ωστόσο, εάν η
αρμόδια αρχή εκτιμά ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση για το ένα ή
και τα δύο στάδια της διαδικασίας χορήγησης της άδειας εντός των
προθεσμιών της παραγράφου 1, μπορεί να αποφασίσει, πριν από την
εκπνοή των προθεσμιών και κατά περίπτωση, να παρατείνει τη μία ή
και τις δύο προθεσμίες κατά εννέα μήνες κατ’ ανώτατο όριο και για τις
δύο διαδικασίες συνολικά.
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την εμπλεκόμενη
ομάδα και της εκθέτει τα μέτρα που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης της άδειας όσο το δυνατόν
συντομότερα. Η ομάδα δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή
τακτική ενημέρωση για την πρόοδο στο θέμα αυτό.
3.
Στα κράτη μέλη στα οποία ο καθορισμός της χάραξης ή της
τοποθεσίας που διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο
σκοπό του σχεδιαζόμενου έργου, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού
των ειδικών διαδρόμων της υποδομής του συγκεκριμένου δικτύου,
δεν μπορεί να περιληφθεί στη διαδικασία που οδηγεί στην εμπεριστα
τωμένη απόφαση, η αντίστοιχη απόφαση λαμβάνεται εντός χωριστής
περιόδου έξι μηνών, με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής των τελι
κών και πλήρων εγγράφων από τον φορέα υλοποίησης του έργου.
Στην περίπτωση αυτή η περίοδος παράτασης που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 περιορίζεται σε έξι μήνες, διάστημα στο οποίο περιλαμ
βάνεται και η διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

2013R0347 — EL — 10.01.2014 — 001.001 — 26
▼B
4.
Η διαδικασία που προηγείται της αίτησης περιλαμβάνει τα εξής
στάδια:
α) μετά την αποδοχή της κοινοποίησης, δυνάμει της παραγράφου 1
στοιχείο α), η αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τις άλλες
αρχές που αφορά το έργο, και κατά περίπτωση μετά από πρόταση
του φορέα υλοποίησης του έργου, προσδιορίζει το υλικό πεδίο και
το κατά πόσον θα είναι λεπτομερείς οι πληροφορίες που θα υποβά
λει ο φορέας υλοποίησης του έργου ως τμήμα του φακέλου της
αίτησης για την έκδοση εμπεριστατωμένης απόφασης. Ο κατάλογος
ελέγχου που παρατίθεται στο παράρτημα VΙ σημείο 1 στοιχείο ε)
αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό αυτών των στοιχείων·
β) η αρμόδια αρχή, σε στενή συνεργασία με τον φορέα υλοποίησης του
έργου και άλλες εμπλεκόμενες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο στοιχείο
α), καταρτίζει λεπτομερές πρόγραμμα της διαδικασίας χορήγησης
άδειας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος
VI σημείο 2.
Για τα έργα που διασχίζουν τα σύνορα δύο ή περισσότερων κρατών
μελών, οι αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών καταρτίζουν
κοινό πρόγραμμα στο οποίο μεριμνούν ώστε να ευθυγραμμίζονται τα
χρονοδιαγράμματά τους·
γ) μετά την παραλαβή του σχεδίου του φακέλου αίτησης, εάν καταστεί
απαραίτητο, η αρμόδια αρχή, εξ ονόματος άλλων εμπλεκόμενων
αρχών μεταξύ άλλων, ζητά να προσκομίσει ο φορέας υλοποίησης
του έργου τις πληροφορίες που λείπουν, οι οποίες μπορούν να αφο
ρούν αποκλειστικά ζητήματα που προσδιορίζονται στο στοιχείο α).
Εντός τριών μηνών από την υποβολή των πληροφοριών που έλειπαν,
η αρμόδια αρχή αποδέχεται εγγράφως την αίτηση προς εξέταση.
Μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες μόνο εάν νέες
συνθήκες δικαιολογούν την υποβολή τους.
5.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου διασφαλίζει την πληρότητα και
την κατάλληλη ποιότητα του φακέλου της αίτησης και ζητά τη γνώμη
της αρμόδιας αρχής σχετικά με τον φάκελο αυτό όσο το δυνατόν πιο
νωρίς κατά τη διαδικασία που προηγείται της αίτησης. Ο φορέας υλο
ποίησης του έργου συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια αρχή για την
τήρηση των προθεσμιών και τη συμμόρφωση με το λεπτομερές πρό
γραμμα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 στοιχείο β).
6.
Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου τελούν υπό την επιφύλαξη
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο
και των διαδικασιών προσφυγής ενώπιον των διοικητικών και δικαστι
κών αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 11
Ανάλυση κόστους-οφέλους για όλο το ενεργειακό σύστημα
1.
Έως τις 16 Νοεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών
Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΔΔΣΜ) ηλεκτρικής ενέργειας και το
ΕΔΔΣΜ αερίου δημοσιοποιούν και υποβάλλουν στα κράτη μέλη,
στην Επιτροπή και στον Οργανισμό, τις αντίστοιχες μεθοδολογίες
τους, που αφορά μεταξύ άλλων τη διαμόρφωση των δικτύων και της
αγοράς, εκπόνησης εναρμονισμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους για
ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Η ανάλυση αυτή θα
αφορά τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις κατηγορίες
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που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) και
παράρτημα ΙΙ σημείο 2. Οι μεθοδολογίες αυτές εφαρμόζονται στην
προετοιμασία κάθε επακόλουθου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων
που εκπονούν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή το ΕΔΔΣΜ αερίου
δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και του
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009. Οι μεθοδολογίες
καταρτίζονται με βάση τις οριζόμενες στο παράρτημα V αρχές και
συνάδουν με τους κανόνες και τους δείκτες που ορίζονται στο παράρ
τημα IV.

Πριν υποβάλουν τις αντίστοιχες μεθοδολογίες τους, το ΕΔΔΣΜ ηλε
κτρικής ενέργειας και το ΕΔΔΣΜ αερίου διενεργούν εκτενή διαδικασία
διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον οι οργανισμοί που
εκπροσωπούν όλους τους συναφείς ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερό
ντων —και, αν κριθεί αναγκαίο, οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι
συμφερόντων—, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές.

2.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή των μεθοδολογιών, ο
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση η οποία απευθύνεται στα κράτη
μέλη και στην Επιτροπή για τις μεθοδολογίες και τη δημοσιοποιεί.

3.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γνωμοδότησης του
Οργανισμού, η Επιτροπή εκδίδει, και τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώ
σουν, γνωμοδότηση για τις μεθοδολογίες. Οι γνωμοδοτήσεις υποβάλλο
νται στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή στο ΕΔΔΣΜ αερίου.

4.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της τελευταίας γνωμοδό
τησης βάσει της παραγράφου 3, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και
το ΕΔΔΣΜ αερίου προσαρμόζουν τις μεθοδολογίες τους λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη τις παραληφθείσες γνωμοδοτήσεις των κρατών μελών,
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και τη γνωμοδότηση του Οργανισμού
και τις υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή.

5.
Εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση της Επιτροπής, το ΕΔΔΣΜ
ηλεκτρικής ενέργειας και το ΕΔΔΣΜ αερίου δημοσιεύουν τις αντίστοι
χες μεθοδολογίες τους στους ιστοτόπους τους. Κατόπιν αιτήματος, δια
βιβάζουν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό τα αντίστοιχα σύνολα
εισερχόμενων δεδομένων κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο
1, καθώς επίσης και άλλα σχετικά δεδομένα που αφορούν τα δίκτυα, τη
ροή του φορτίου και την αγορά σε επαρκώς ακριβή μορφή σύμφωνα με
το εθνικό δίκαιο και τις σχετικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Τα
δεδομένα είναι έγκυρα κατά την ημερομηνία του αιτήματος. Η Επι
τροπή και ο Οργανισμός εξασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα
των δεδομένων αυτών κατά την επεξεργασία που πραγματοποιείται
από τους εν λόγω φορείς ή από οιοδήποτε μέρος εκπονεί αναλύσεις
για λογαριασμό τους με βάση τα εν λόγω δεδομένα.

6.
Οι μεθοδολογίες επικαιροποιούνται και βελτιώνονται τακτικά
κατά τις παραγράφους 1 έως 5. Με δική του πρωτοβουλία ή μετά
από δεόντως τεκμηριωμένο αίτημα εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή
ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων και μετά την επίσημη διαβού
λευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερόμε
νους κύκλους συμφερόντων και την Επιτροπή, ο Οργανισμός δύναται
να ζητήσει την ενημέρωση ή τη βελτίωση της μεθοδολογίας κατόπιν
κατάλληλης αιτιολόγησης και με την κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων. Ο
Οργανισμός δημοσιοποιεί τα αιτήματα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
ή των ενδιαφερόμενων κύκλων συμφερόντων και όλα τα συναφή
έγγραφα που δεν είναι εμπορικώς ευαίσθητα και βάσει των οποίων
προκύπτει το αίτημα του Οργανισμού για επικαιροποίηση ή βελτίωση.
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7.
Έως τις 16 Μαΐου 2015, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές που συνερ
γάζονται στο πλαίσιο του Οργανισμού καταρτίζουν και δημοσιοποιούν
δέσμη δεικτών και αντίστοιχες τιμές αναφοράς για τη σύγκριση των
επενδυτικών δαπανών ανά μονάδα για συγκρίσιμα έργα των κατηγοριών
υποδομών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1 και 2. Οι
τιμές αυτές αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ΕΔΔΣΜ
ηλεκτρικής ενέργειας και το ΕΔΔΣΜ αερίου για τις αναλύσεις που
διενεργούνται για τα επακόλουθα δεκαετή σχέδια ανάπτυξης δικτύων.

8.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας
και το ΕΔΔΣΜ αερίου υποβάλλουν από κοινού στην Επιτροπή και τον
Οργανισμό ένα συνεκτικό μοντέλο διασύνδεσης δικτύου και αγοράς
ηλεκτρισμού και αερίου, που περιλαμβάνει τόσο τις υποδομές μεταφο
ράς ηλεκτρισμού και αερίου όσο και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
και ΥΦΑ και καλύπτει τις περιοχές και τους διαδρόμους προτεραι
ότητας που επισημαίνονται και καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές
που καθορίζονται στο παράρτημα V. Μετά την έγκρισή του από την
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 2
έως 4, το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβάνεται στις μεθοδολογίες.

Άρθρο 12
Διευκόλυνση των επενδύσεων με διασυνοριακό αντίκτυπο
1.
Οι πράγματι προκύψασες επενδυτικές δαπάνες, από τις οποίες
εξαιρούνται οι δαπάνες συντήρησης, που σχετίζονται με έργο κοινού
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α), β) και δ) και στο παράρτημα ΙΙ
σημείο 2 βαρύνουν τους αντίστοιχους ΔΣΜ ή τους φορείς υλοποίησης
των υποδομών μεταφοράς των κρατών μελών όπου εντοπίζονται τα
καθαρά θετικά αποτελέσματα του έργου και, στον βαθμό που δεν καλύ
πτονται από μισθώματα συμφόρησης ή άλλα τέλη, καταβάλλονται από
τους χρήστες του δικτύου μέσω των τιμολογίων πρόσβασης στα δίκτυα
σε αυτά τα κράτη μέλη.

2.
Για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις κατηγορίες
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α), β) και δ) και
στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζο
νται μόνον εφόσον τουλάχιστον ένας φορέας υλοποίησης έργου ζητήσει
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για
ολόκληρο το κόστος του έργου ή μέρος αυτού. Για ένα έργο κοινού
ενδιαφέροντος που εμπίπτει στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙ
σημείο 2, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνον εφόσον
έχει ήδη διενεργηθεί αξιολόγηση της ζήτησης στην αγορά και διαπι
στώθηκε ότι οι πράγματι προκύψασες επενδυτικές δαπάνες δεν αναμέ
νεται να καλυφθούν από τα τιμολόγια.

Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός φορείς υλοποίησης για ένα έργο,
οι οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ζητούν αμελλητί από όλους τους
φορείς υλοποίησης να υποβάλουν από κοινού το αίτημα επένδυσης
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

3.
Για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος στο οποίο εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 1, οι φορείς υλοποίησης του έργου ενημε
ρώνουν τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και εωσότου το έργο
τεθεί σε λειτουργία, όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές
σχετικά με την πρόοδο του έργου και τον προσδιορισμό του κόστους
και των συνεπειών που επιφέρει.
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Μόλις ένα τέτοιο έργο φτάσει σε επαρκή βαθμό ωριμότητας, οι φορείς
υλοποίησης του έργου, μετά από διαβούλευση με τους ΔΣΜ από όλα τα
κράτη μέλη όπου εντοπίζονται τα καθαρά θετικά αποτελέσματα του
έργου, υποβάλλουν αίτημα επένδυσης. Αυτό το αίτημα επένδυσης περι
λαμβάνει αίτημα για διασυνοριακό επιμερισμό κόστους και υποβάλλεται
σε όλες τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές μαζί με τα εξής:
α) ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου που συνάδει με τη
μεθοδολογία που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 11 και λαμβάνει
υπόψη τα πέραν των συνόρων του εμπλεκόμενου κράτους μέλους
οφέλη·
β) επιχειρηματικό σχέδιο που αξιολογεί την οικονομική βιωσιμότητα
του έργου, συμπεριλαμβανομένου του επιλεχθέντος τρόπου χρημα
τοδότησης, και, για ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτει
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, τα αποτελέσματα
της δοκιμής αγοράς· και
γ) αν είναι δυνατή η συμφωνία των φορέων υλοποίησης του έργου,
τεκμηριωμένη πρόταση για διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους.
Εάν έργο υλοποιείται από διάφορους φορείς εκμετάλλευσης, το αίτημα
επένδυσης υποβάλλεται από κοινού.
Για τα έργα που περιλαμβάνονται στον πρώτο ενωσιακό κατάλογο
έργων, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν το αίτημα επένδυσής τους
έως την 31η Οκτωβρίου 2013.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διαβιβάζουν αμελλητί ένα αντίγραφο κάθε
αιτήματος επένδυσης, μόλις το λάβουν, στον Οργανισμό προς ενημέ
ρωση αυτού.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο Οργανισμός διαφυλάσσουν τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών.
4.
Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του τελευταίου
αιτήματος επένδυσης από τις εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές,
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κατόπιν διαβούλευσης με τους εμπλεκό
μενους φορείς υλοποίησης του έργου, λαμβάνουν συντονισμένες απο
φάσεις σχετικά με τον επιμερισμό του επενδυτικού κόστους που θα
βαρύνει κάθε φορέα εκμετάλλευσης συστήματος για το έργο, καθώς
επίσης και σχετικά με την συμπερίληψή του στα τιμολόγια. Οι εθνικές
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν τον επιμερισμό ενός
μέρους μόνο των δαπανών ή μπορούν να αποφασίσουν να επιμερίσουν
τις δαπάνες σε μια δέσμη διαφόρων έργων κοινού ενδιαφέροντος.
Κατά τον επιμερισμό του κόστους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμ
βάνουν υπόψη τα τρέχοντα ή εκτιμώμενα:
— μισθώματα συμφόρησης ή άλλα τέλη,
— έσοδα από τον μηχανισμό αντιστάθμισης μεταξύ των διαχειριστών
συστημάτων μεταφοράς που ιδρύθηκε δια του άρθρου 13 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009.
Κατά την απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους, λαμβάνο
νται υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά
και τα αντίστοιχα οφέλη των έργων στα οικεία κράτη μέλη και η
ενδεχόμενη ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης.
Κατά την απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους, οι σχετι
κές εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε διαβούλευση με τους οικείους ΔΣΜ,
επιδιώκουν την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας που θα βασίζεται μεταξύ
άλλων και στις πληροφορίες της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β).
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Εάν ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος μετριάζει αρνητικές εξωτερικές
επιδράσεις, όπως ροές κλειστού βρόγχου, και το έργο αυτό εκτελείται
στο κράτος μέλος στο οποίο δημιουργείται η αρνητική εξωτερική επί
δραση, τέτοιος μετριασμός δεν θεωρείται διασυνοριακό όφελος και δεν
συνιστά, ως εκ τούτου, βάση για τον επιμερισμό του κόστους στον
ΔΣΜ των κρατών μελών που πλήττονται από αυτές τις αρνητικές εξω
τερικές επιδράσεις.
5.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, με βάση τον διασυνοριακό επιμερι
σμό του κόστους όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου, λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν
για έναν ΔΣΜ ή άλλο φορέα υλοποίησης του έργου ως αποτέλεσμα των
επενδύσεων κατά τον καθορισμό ή την έγκριση των τιμολογίων σύμ
φωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2009/72/ΕΚ και το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2009/73/ΕΚ, στο μέτρο που οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στις δαπά
νες ενός αποτελεσματικού και διαρθρωτικά συγκρίσιμου φορέα εκμε
τάλλευσης.
Η απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους κοινοποιείται, αμελλητί,
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στον Οργανισμό μαζί με όλες τις
σχετικές πληροφορίες. Ειδικότερα, αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι
βάσει των οποίων έγινε ο επιμερισμός του κόστους μεταξύ των κρατών
μελών, όπως τα εξής:
α) εκτίμηση των εντοπιζόμενων επιπτώσεων, μεταξύ άλλων σχετικά με
τα τιμολόγια των δικτύων, για καθένα από τα εμπλεκόμενα κράτη
μέλη·
β) αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της παραγράφου 3 στοιχείο β)·
γ) τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις του έργου σε περιφερειακό ή ενω
σιακό επίπεδο·
δ) το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς
υλοποίησης του έργου.
Η απόφαση επιμερισμού του κόστους δημοσιεύεται.
6.
Αν οι εμπλεκόμενες εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν καταλήξουν σε
συμφωνία σχετικά με το αίτημα επένδυσης εντός έξι μηνών από την
ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την τελευταία εθνική ρυθμι
στική αρχή, ενημερώνουν αμελλητί τον Οργανισμό.
Στην περίπτωση αυτή ή κατόπιν κοινού αιτήματος των εθνικών ρυθμι
στικών αρχών, η απόφαση σχετικά με το επενδυτικό αίτημα, συμπερι
λαμβανομένου του διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους κατά την
παράγραφο 3 καθώς και του τρόπου με τον οποίο το κόστος των
επενδύσεων θα αντικατοπτρίζεται στα τιμολόγια, λαμβάνεται από τον
Οργανισμό εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της προσφυγής.
Πριν αποφανθεί, ο Οργανισμός διαβουλεύεται με τις εμπλεκόμενες εθνι
κές ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς υλοποίησης του έργου. Η περίο
δος τριών μηνών που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο μπορεί να επε
κταθεί κατά δύο μήνες στην περίπτωση που ο Οργανισμός χρειάζεται
επιπλέον πληροφορίες. Η επιπλέον προθεσμία αρχίζει την επομένη της
ημέρας παραλαβής όλων των πληροφοριών.
Η απόφαση επιμερισμού του κόστους δημοσιεύεται. Εφαρμόζονται εν
προκειμένω τα άρθρα 19 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.
7.
Ο Οργανισμός κοινοποιεί αμελλητί αντίγραφο όλων των αποφά
σεων επιμερισμού του κόστους, καθώς και όλων των σχετικών πληρο
φοριών, στην Επιτροπή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατόν να παρέχο
νται σε συγκεντρωτική μορφή. Η Επιτροπή διαφυλάσσει τον εμπιστευ
τικό χαρακτήρα των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών.
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8.
Η απόφαση επιμερισμού του κόστους δεν επηρεάζει το δικαίωμα
των ΔΣΜ να επιβάλουν επιβαρύνσεις για την πρόσβαση στο δίκτυο
ούτε το δικαίωμα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να τις εγκρίνουν
σύμφωνα με το άρθρο 32 των οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ,
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και το άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.
9.
Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που
έχουν λάβει:
α) απαλλαγή από τα άρθρα 32, 33, 34 και το άρθρο 41 παράγραφοι 6,
8 και 10 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ δυνάμει του άρθρου 36 της οδη
γίας 2009/73/ΕΚ·
β) απαλλαγή από το άρθρο 16 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 ή απαλλαγή από το άρθρο 32 και το άρθρο 37
παράγραφοι 6 και 10 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ δυνάμει του άρθρου
17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·
γ) απαλλαγή βάσει του άρθρου 22 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (1), ή
δ) απαλλαγή βάσει του
αριθ. 1228/2003 (2).

άρθρου

7

του

κανονισμού

(ΕΚ)

Άρθρο 13
Κίνητρα
1.
Σε περίπτωση που ένας φορέας υλοποίησης παρουσιάζει υψηλό
τερους κινδύνους σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, την κατασκευή, τη
λειτουργία ή τη συντήρηση ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος που εμπί
πτει στις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία
α), β) και δ) και στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2, σε σχέση με τους κινδύ
νους που προκύπτουν συνήθως σε παρεμφερές έργο υποδομής τα κράτη
μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι στο εν λόγω
έργο παρέχονται κατάλληλα κίνητρα σύμφωνα με το άρθρο 37 παρά
γραφος 8 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, το άρθρο 41 παράγραφος 8 της
οδηγίας 2009/73/ΕΚ, το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.
Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει εάν στο έργο κοινού ενδιαφέροντος έχει
δοθεί:
α) απαλλαγή από τα άρθρα 32, 33, 34 και το άρθρο 41 παράγραφοι 6,
8 και 10 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ δυνάμει του άρθρου 36 της οδη
γίας 2009/73/ΕΚ·
β) απαλλαγή από το άρθρο 16 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 ή απαλλαγή από το άρθρο 32 και το άρθρο 37
παράγραφοι 6 και 10 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ δυνάμει του άρθρου
17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·
γ) απαλλαγή βάσει του άρθρου 22 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, ή
δ) απαλλαγή βάσει
αριθ. 1228/2003.

του

άρθρου

7

του

κανονισμού

(ΕΚ)

(1) Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου (ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 57).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο
δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 176 της
15.7.2003, σ. 1).
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2.
Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αποφασίζουν τη χορήγηση των κινή
τρων της παραγράφου 1 σύμφωνα με τα πορίσματα της ανάλυσης
κόστους-οφέλους βάσει της μεθοδολογίας που καταρτίζεται δυνάμει
του άρθρου 11 και ιδιαίτερα τις θετικές εξωτερικές επιδράσεις του
έργου σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Οι εθνικές ρυθμιστικές
αρχές αναλύουν περαιτέρω τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται
στους φορείς υλοποίησης του έργου, τα μέτρα μετριασμού κινδύνου
που έχουν ληφθεί και την αιτιολόγηση του κινδύνου με στόχο την
επίτευξη του καθαρού θετικού αντικτύπου του έργου σε σύγκριση με
μια λιγότερο επισφαλή εναλλακτική. Οι επιλέξιμοι κίνδυνοι αφορούν
κυρίως τις νέες τεχνολογίες μεταφοράς, τόσο χερσαίες όσο και υπερά
κτιες, το έλλειμμα είσπραξης των δαπανών και την ανάπτυξη.
3.
Τα κίνητρα που παρέχει η απόφαση λαμβάνουν υπόψη τον ειδικό
χαρακτήρα του κινδύνου και μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
α) τους κανόνες για τις προληπτικές επενδύσεις, ή
β) τους κανόνες για την αναγνώριση αποδοτικών δαπανών που προκύ
πτουν πριν από τη θέση σε λειτουργία του έργου, ή
γ) τους κανόνες παροχής επιπλέον απόδοσης για το επενδυθέν στο
έργο κεφάλαιο, ή
δ) οιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρείται απαραίτητο και κατάλληλο.
4.
Έως την 31η Ιουλίου 2013, όλες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
υποβάλλουν στον Οργανισμό, αν διατίθενται, τη μεθοδολογία τους
και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται για την αξιολόγηση των επενδύ
σεων σε έργα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των
υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν.
5.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, λαμβανομένων δεόντως υπόψη
των πληροφοριών δυνάμει της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
ο Οργανισμός διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και διατυ
πώνει συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 σε ό,τι αφορά τα εξής:
α) τα κίνητρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με βάση μια συγκρι
τική ανάλυση επιδόσεων βέλτιστων πρακτικών που διενεργείται από
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές·
β) την κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης των τους υψηλότερων κινδύνων
που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις σε έργα υποδομών ηλε
κτρικής ενέργειας και αερίου.
6.
Έως την 31η Μαρτίου 2014, όλες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
δημοσιεύουν τη μεθοδολογία τους καθώς και τα κριτήρια στα οποία
βασίζονται για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε έργα υποδομών
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των υψηλότερων κινδύνων που
ενέχουν.
7.
Σε περίπτωση που τα μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 5
και 6 δεν αρκούν για να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των έργων
κοινού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με τα κίνητρα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 14
Επιλεξιμότητα έργων για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση
1.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημεία 1, 2 και 4 είναι επιλέξιμα για
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων
για εργασίες και χρηματοοικονομικών μέσων.
2.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) και στο
παράρτημα ΙΙ σημείο 2, πλην των έργων αποθήκευσης υδροηλεκτρικής
ενέργειας, είναι επίσης επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ένωση υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για εργασίες εάν πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) η ειδική ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου δυνάμει της παραγρά
φου 3 στοιχείο α) του άρθρου 12 τεκμηριώνει την ύπαρξη σημαντι
κών θετικών εξωτερικών επιδράσεων, όπως η ασφάλεια του εφοδια
σμού, η αλληλεγγύη και η καινοτομία·
β) για το έργο υπάρχει απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού του
κόστους δυνάμει του άρθρου 12· ή για έργα κοινού ενδιαφέροντος
τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στο σημείο 1
στοιχείο γ) του παραρτήματος ΙΙ και για τα οποία, ως εκ τούτου, δεν
υπάρχει απόφαση επιμερισμού του κόστους, στόχος του έργου είναι
η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, η εισαγωγή τεχνολογικής και
νοτομίας και η κατοχύρωση της ασφάλειας της διασυνοριακής εκμε
τάλλευσης του διασυνδεδεμένου δικτύου·
γ) από το επιχειρηματικό σχέδιο και άλλες διενεργηθείσες εκτιμήσεις,
ιδίως από πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές ή από την εθνική ρυθμι
στική αρχή, προκύπτει ότι το έργο δεν είναι εμπορικώς βιώσιμο.
Κατά την αξιολόγηση της εμπορικής βιωσιμότητας του έργου λαμ
βάνονται υπόψη η απόφαση περί κινήτρων και η τεκμηρίωσή της
κατ’ άρθρο 13 παράγραφος 2.
3.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που διενεργούνται σύμφωνα με τη
διαδικασία της παραγράφου 7 στοιχείο δ) του άρθρου 5 είναι επίσης
επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή
επιχορηγήσεων για εργασίες εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.
Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στις κατηγορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχείο ε) και σημείο 4 είναι
επίσης επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υπό τη
μορφή επιχορηγήσεων για εργασίες εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς υλοποί
ησης του έργου μπορούν να αποδείξουν σαφώς τις σημαντικές θετικές
εξωτερικές επιδράσεις των έργων και την έλλειψη εμπορικής βιωσιμό
τητάς τους, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και άλλες διενεργη
θείσες εκτιμήσεις, ιδίως από πιθανούς επενδυτές ή πιστωτές ή, κατά
περίπτωση, από εθνική ρυθμιστική αρχή.
Άρθρο 15
Καθοδήγηση για τα κριτήρια χορήγησης της χρηματοδοτικής
συνδρομής της Ένωσης
Τα ειδικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και οι
παράμετροι που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 εκπληρώνουν
επίσης τον ρόλο στόχων για τον καθορισμό των κριτηρίων χορήγησης
της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης στον σχετικό κανονισμό για
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».
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Άρθρο 16
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται
στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο.
2.
Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση κατά τα οριζό
μενα στο άρθρο 3 εκχωρείται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων
ετών από τις 15 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή
αυτής της περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιό
δους της ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο αντιτίθεται σε αυτή την παράταση, το αργότερο τρεις μήνες
πριν από το τέλος κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσία που ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 3 μπορεί να
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμ
βούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που
προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη
ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται
σε αυτή. Η απόφαση δεν θίγει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
4.
Αμέσως μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επι
τροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο.
5.
Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός περιόδου δύο μηνών από την κοινοποί
ησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη
λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσουν αντίρρηση.
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση
Το αργότερο έως το 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με
την υλοποίηση των έργων κοινού ενδιαφέροντος και την υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης
αυτής αξιολογούνται τα εξής:
α) η σημειωθείσα πρόοδος σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυ
ξη, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία έργων κοινού ενδια
φέροντος που έχουν επιλεγεί δυνάμει του άρθρου 3 και, κατά περί
πτωση, οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση και άλλες δυσκολίες που
προέκυψαν·
β) τα κονδύλια που δεσμεύθηκαν και εκταμιεύθηκαν από την Ένωση
για έργα κοινού ενδιαφέροντος σε σύγκριση με τη συνολική αξία
των χρηματοδοτούμενων έργων κοινού ενδιαφέροντος·
γ) αναφορικά με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου,
η εξέλιξη σε ό,τι αφορά το επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ των κρα
τών μελών, η αντίστοιχη εξέλιξη των τιμών της ενέργειας, καθώς
επίσης και ο αριθμός των περιπτώσεων βλάβης του συστήματος του
δικτύου, οι αιτίες των βλαβών και το οικονομικό κόστος τους·
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δ) αναφορικά με τη χορήγηση αδειών και συμμετοχή των πολιτών:
i) η μέση και η μέγιστη συνολική διάρκεια των διαδικασιών αδει
οδότησης έργων κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης
της διάρκειας κάθε σταδίου της προεγκρισιακής διαδικασίας, σε
σχέση με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπουν οι βασικοί ενδιά
μεσοι στόχοι του άρθρου 10 παράγραφος 4·
ii) ο βαθμός εναντίωσης που αντιμετωπίζουν τα έργα κοινού
ενδιαφέροντος (ιδίως, ο αριθμός αντιρρήσεων που κατατέθηκαν
εγγράφως κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, αριθμός
νομικών προσφυγών)·
iii) η επισκόπηση των βέλτιστων και πλέον καινοτόμων πρακτικών
όσον αφορά τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και ο
συνυπολογισμός του μετριασμού του περιβαλλοντικού αντικτύ
που κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών και εκτέλεσης
έργων·
iv) η αποτελεσματικότητα των συστημάτων που προβλέπονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 3 όσον αφορά την τήρηση των προθε
σμιών που ορίζονται βάσει του άρθρου 10·
ε)

αναφορικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση:
i) ο αριθμός των έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία υπάρ
χει απόφαση διασυνοριακού επιμερισμού του κόστους δυνάμει
του άρθρου 12·
ii) ο αριθμός και το είδος των έργων κοινού ενδιαφέροντος στα
οποία έχουν παρασχεθεί ειδικά κίνητρα δυνάμει του άρθρου 13·

στ) η αποτελεσματικότητα της συμβολής του παρόντος κανονισμού
στην επίτευξη των στόχων της ολοκλήρωσης της αγοράς έως το
2014 και το 2015, των στόχων για την ενέργεια και το κλίμα για το
2020 και, σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, για τη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Άρθρο 18
Πληροφόρηση και δημοσιότητα
Το αργότερο έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του πρώτου ενω
σιακού καταλόγου, η Επιτροπή δημιουργεί μια πλατφόρμα διαφάνειας
σχετικά με τις εγκαταστάσεις, εύκολα προσβάσιμη από το κοινό, μεταξύ
άλλων μέσω του Διαδικτύου. Η εν λόγω πλατφόρμα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) γενικές ενημερωμένες πληροφορίες για κάθε έργο κοινού ενδιαφέ
ροντος, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών πληροφοριών·
β) το πρόγραμμα υλοποίησης κάθε έργου κοινού ενδιαφέροντος, όπως
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1·
γ) τα κύρια πορίσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους βάσει της μεθο
δολογίας που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρο 11 για τα έργα κοινού
ενδιαφέροντος, πλην των εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών·
δ) τον ενωσιακό κατάλογο·
ε) τα κονδύλια που διέθεσε και εκταμίευσε η Ένωση για κάθε έργο
κοινού ενδιαφέροντος.
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Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη χορήγηση, τη συνέχιση ή την
τροποποίηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που θα έχει παράσχει η
Επιτροπή στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που εκδόθη
καν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, για καθορισμό
των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συν
δρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργει
ας (1), στα έργα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της από
φασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ ή για τους στόχους, με βάση τις σχετικές
κατηγορίες δαπανών για τα ΔΕΔ-Ε, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο
χής (2).
Οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ δεν ισχύουν στη διαδικασία αδειοδότησης
για έργα κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία ο φορέας υλοποίησης του
έργου έχει υποβάλει φάκελο αίτησης πριν από τις 16 Νοεμβρίου 2013.
Άρθρο 20
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009
Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009, το άρθρο 22 παράγραφος 1 αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Στον Οργανισμό καταβάλλονται τέλη για την έκδοση απόφα
σης απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και για
αποφάσεις για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους που παρέ
χονται από τον Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες
γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (*).
___________
(*) ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.».
Άρθρο 21
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«α) κοινά εργαλεία λειτουργίας του δικτύου για να εξασφαλίζε
ται ο συντονισμός της λειτουργίας του δικτύου υπό κανονι
κές συνθήκες και συνθήκες έκτακτης ανάγκης, περιλαμβα
νομένης κοινής κλίμακας ταξινόμησης συμβάντων, και ερευ
νητικά προγράμματα. Στα εργαλεία προσδιορίζονται μεταξύ
άλλων:
i) πληροφορίες, μεταξύ άλλων για την επαύριον και σε
ολιγόωρη βάση και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο,
που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση του επιχειρησιακού
συντονισμού, καθώς και η βέλτιστη συχνότητα συλλο
γής και ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών·
(1) ΕΕ L 162 της 22.6.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
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ii) η τεχνολογική πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφο
ριών σε πραγματικό χρόνο και, κατά περίπτωση, οι
τεχνολογικές πλατφόρμες για τη συλλογή, την επεξεργα
σία και τη διαβίβαση άλλων πληροφοριών που ορίζονται
στο σημείο i), καθώς και για την εφαρμογή των διαδι
κασιών που μπορούν να αυξήσουν τον επιχειρησιακό
συντονισμό μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφο
ράς με στόχο τον συντονισμό σε ολόκληρη την Ένωση·
iii) με ποιο τρόπο οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς
διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές σε άλλους διαχειριστές
συστημάτων μεταφοράς ή σε οργανισμό δεόντως εξου
σιοδοτημένο να τους υποστηρίζει στην επίτευξη επιχει
ρησιακού συντονισμού, και στον Οργανισμό· και
iv) ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ορίζουν
αρμόδιο επαφής ο οποίος απαντά σε ερωτήσεις για τις
εν λόγω πληροφορίες που υποβάλλουν άλλοι διαχειρι
στές συστημάτων μεταφοράς ή οργανισμός δεόντως
εξουσιοδοτημένος όπως ορίζεται στο σημείο iii), ή ο
Οργανισμός.
Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει τις εγκριθείσες
προδιαγραφές για τα ανωτέρω σημεία i) έως iv) στον Οργα
νισμό και την Επιτροπή το αργότερο έως τις 16 Μαΐου 2015.
Εντός δώδεκα μηνών από την έγκριση των προδιαγραφών, ο
Οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση όπου εξετάζεται κατά
πόσον οι προδιαγραφές συμβάλλουν ικανοποιητικά στην
προώθηση της διασυνοριακής εμπορίας και στη διασφάλιση
της βέλτιστης διαχείρισης, συντονισμένης λειτουργίας, απο
δοτικής χρήσης και ορθής τεχνικής εξέλιξης του ευρωπαϊκού
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.».
β) Στην παράγραφο 10 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο α) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) βασίζεται σε εθνικά επενδυτικά προγράμματα, λαμβάνοντας
υπόψη τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα του
άρθρου άρθρο 12 παράγραφος 1 και, ανάλογα με την περί
πτωση, ενωσιακές πτυχές του σχεδιασμού δικτύου όπως ορί
ζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013,
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές
ενεργειακές υποδομές (*)· υπόκειται σε ανάλυση κόστουςοφέλους στην οποία χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που
ορίζεται βάσει του άρθρου 11 του εν λόγω κανονισμού·
___________
(*) ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.».

2) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11
Δαπάνες
Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέρ
γειας που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 12 του παρόντος κανονι
σμού και στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 βαρύ
νουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και συνυπολογίζο
νται στη διαμόρφωση των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις
δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες και κατάλληλες.».
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3) Στο άρθρο 18, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α.
Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για
την εφαρμογή του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των διαχειρι
στών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Ένω
σης. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές είναι συνεπείς και βασίζο
νται στους κώδικες δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 6 του
παρόντος κανονισμού και βασίζονται στις εγκριθείσες προδιαγραφές
και στη γνωμοδότηση του Οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού. Κατά την
έγκριση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή λαμβά
νει υπόψη τις διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε χώρας
και περιφέρειας.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3.».
4) Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζε
ται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου
2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους
τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (*).
___________
(*) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.».
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 8 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο α) αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) βασίζεται σε εθνικά επενδυτικά προγράμματα, λαμβάνοντας
υπόψη τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα που αναφέρο
νται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 και, ανάλογα με την περί
πτωση, ενωσιακές πτυχές του σχεδιασμού δικτύου όπως ορίζε
ται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχε
τικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενερ
γειακές υποδομές (*)· υπόκειται σε ανάλυση κόστους-οφέλους
στην οποία χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που ορίζεται βάσει
του άρθρου 11 του εν λόγω κανονισμού.
___________
(*) ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.».

2) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11
Δαπάνες
Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες του ΕΔΔΣΜ αερίου που αναφέ
ρονται στα άρθρα 4 έως 12 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο
11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 βαρύνουν τους διαχειριστές
συστημάτων μεταφοράς και συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των
τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις δαπάνες αυτές μόνον εάν
είναι εύλογες και κατάλληλες.».
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Άρθρο 23
Κατάργηση
Η απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
2014. Βάσει του παρόντος κανονισμού δεν προκύπτουν δικαιώματα για
τα έργα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της απόφασης
αριθ. 1364/2006/ΕΚ.
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την
ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2013 με εξαίρεση τα άρθρα 14 και 15
τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία εφαρμογής του σχετικού
κανονισμού για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΚΑΙ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους εξής διαδρόμους και ζώνες προτεραι
ότητας διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών:
1. ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1)

Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασσών («NSOG»): ανάπτυξη ολοκλη
ρωμένου υπεράκτιου δικτύου ηλεκτρισμού και συναφών διασυνδετικών
αγωγών στη Βόρεια Θάλασσα, τη Θάλασσα της Ιρλανδίας, τη Μάγχη, τη
Βαλτική Θάλασσα και τα γειτονικά ύδατα για τη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κέντρα κατανά
λωσης και αποθήκευσης και για την αύξηση των διασυνοριακών ανταλλα
γών ηλεκτρικής ενέργειας.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

2)

Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στη δυτική Ευρώπη
(«NSI West Electricity»): διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών της περιοχής
αυτής και με την περιοχή της Μεσογείου, περιλαμβανομένης της Ιβηρικής
χερσονήσου, κυρίως για την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανε
ώσιμες πηγές και την ενίσχυση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου για
την προαγωγή της ενοποίησης της αγοράς στην περιοχή.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και
Ηνωμένο Βασίλειο.

3)

Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική
και νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East Electricity»): διασυνδέσεις και
εσωτερικές γραμμές με κατεύθυνση Βορρά προς Νότο και Ανατολή προς
Δύση με στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την ενσωμά
τωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία (1), Τσεχική
Δημοκρατία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρου
μανία, Σλοβακία και Σλοβενία.

4)

Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας («BEMIP Electricity»): διασυνδέσεις
μεταξύ κρατών μελών στην περιοχή της Βαλτικής και ανάλογη ενίσχυση
των υποδομών των εσωτερικών δικτύων, για να δοθεί τέλος στην απομό
νωση των κρατών της Βαλτικής και να εδραιωθεί η ενοποίηση της αγοράς
στην περιοχή αυτή, μεταξύ άλλων καταβάλλοντας προσπάθειες για την
ενσωμάτωση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λετονία,
Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία.
2. ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΕΡΙΟ

5)

Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI West Gas»):
υποδομές φυσικού αερίου για τις ροές αερίου μεταξύ Βορρά και Νότου στη
Δυτική Ευρώπη με στόχο την περαιτέρω διαφοροποίηση των οδών εφοδια
σμού και την αύξηση της βραχυπρόθεσμης ικανότητας παράδοσης αερίου.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και
Ηνωμένο Βασίλειο.

6)

Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατο
λική Ευρώπη («NSI East Gas»): υποδομές στον τομέα του αερίου για τις
περιφερειακές συνδέσεις μεταξύ της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας
και στην περιφέρεια αυτή, της Αδριατικής, του Αιγαίου πελάγους, της
Ανατολικής Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, και για την ενίσχυση
της διαφοροποίησης και της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία (1), Κύπρος, Τσε
χική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμα
νία, Σλοβακία και Σλοβενία.

(1) Υπό την προϋπόθεση της ένταξης της Κροατίας και από την ημερομηνία ένταξής της.
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7)

Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου («SGC»): υποδομές μεταφο
ράς φυσικού αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την κεντρική Ασία, τη
Μέση Ανατολή και τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου προς την Ένωση
με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία (1), Τσεχική
Δημοκρατία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολω
νία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.

8)

Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον
τομέα του αερίου («BEMIP Gas»): υποδομές για να σταματήσει η απομό
νωση των τριών κρατών της Βαλτικής και της Φινλανδίας και η εξάρτησή
τους από έναν μόνο προμηθευτή, για την ανάλογη ενίσχυση των υποδομών
εσωτερικού δικτύου και για την αύξηση της διαφοροποίησης και της ασφά
λειας του εφοδιασμού στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λετονία,
Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία.
3. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

9)

Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην κεντροανατολική Ευρώπη («OSC»):
διαλειτουργικότητα του δικτύου πετρελαιαγωγών της κεντροανατολικής
Ευρώπης με στόχο την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τη
μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: Αυστρία, Κροατία (1), Τσεχική Δημοκρατία,
Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία.
4. ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

10) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων: υιοθέτηση των τεχνολογιών των ευφυών
δικτύων σε όλη την Ένωση με στόχο την αποτελεσματική ενοποίηση της
συμπεριφοράς και των δράσεων όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι
στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, και ιδιαίτερα την παραγωγή μεγάλου όγκου
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή κατανεμημένες πηγές ενέργειας
και η ανταπόκριση στη ζήτηση από τους καταναλωτές.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.
11) Λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας: οι πρώτες λεωφόροι ηλεκτρικής ενέργειας
θα υλοποιηθούν έως το 2020 με στόχο τη δημιουργία δικτύου λεωφόρων
ηλεκτρισμού σε όλη την Ευρώπη ικανού:
α) να διοχετεύει το συνεχώς αυξανόμενο πλεόνασμα ηλεκτρισμού που
παράγεται από αιολική ενέργεια στη Βόρεια και στη Βαλτική Θάλασσα
και περί αυτές και την αυξανόμενη ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες
πηγές στη Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη, καθώς και στη Βόρεια
Αφρική·
β) να συνδέει αυτούς τους νέους κόμβους ηλεκτροπαραγωγής με τις εγκα
ταστάσεις μεγάλης δυναμικότητας αποθήκευσης στις χώρες της Βόρειας
Ευρώπης, των Άλπεων και άλλων περιοχών με μεγάλα κέντρα κατανά
λωσης, και
γ) να αντεπεξέρχεται στον όλο και πιο μεταβλητό και αποκεντρωμένο
εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέργειας και στην ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.
12) Διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του άνθρακα: ανάπτυξη υποδομών μετα
φοράς διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ των κρατών μελών και σε συνεργα
σία με γειτονικές τρίτες χώρες με στόχο την ευρύτερη χρήση της δέσμευσης
και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.
Συμμετέχοντα κράτη μέλη: όλα.

(1) Υπό την προϋπόθεση της ένταξης της Κροατίας και από την ημερομηνία ένταξής της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Παρακάτω αναλύονται οι κατηγορίες των ενεργειακών υποδομών που πρόκειται
να αναπτυχθούν για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων σχετικά με τις ενεργει
ακές υποδομές που παρατίθενται στο παράρτημα Ι:
1. αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια:
α) εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης, εάν έχουν σχεδιαστεί
για τάση 220 kV ή ανώτερη και υπόγεια και υποθαλάσσια καλώδια μετα
φοράς, εάν έχουν σχεδιαστεί για τάση 150 kV ή ανώτερη·
β) σε ό,τι αφορά ειδικά τις λεωφόρους ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε υλικός
εξοπλισμός που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας υψηλής και υπερυψηλής τάσης, με στόχο τη σύνδεση της παρα
γωγής ή αποθήκευσης μεγάλου όγκου ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη ή ακόμη και σε τρίτες χώρες με τη σημαντική
κατανάλωση σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη·
γ) εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται
για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε υπέρ
γειες ή υπόγειες υποδομές ή γεωλογικούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι
συνδέονται άμεσα με γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης που έχουν σχε
διαστεί για τάση 110 kV ή ανώτερη·
δ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή,
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των συστημάτων που ορίζονται στα
στοιχεία α) έως γ), συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων προστασίας,
παρακολούθησης και ελέγχου σε όλα τα επίπεδα τάσης και τους υποσταθ
μούς·
ε) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση μεταφοράς και διανομής μέσης τάσης
που αποσκοπεί στην αμφίδρομη ψηφιακή επικοινωνία, τη διαδραστική
και έξυπνη παρακολούθηση και διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής σε
πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, τη μεταφορά, διανομή
και κατανάλωση σε ένα δίκτυο ηλεκτρισμού με στόχο την ανάπτυξη ενός
δικτύου που θα ενοποιεί αποτελεσματικά τη συμπεριφορά και τις ενέργειες
των συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών —εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής,
καταναλωτές και όσων έχουν και τις δύο ιδιότητες— για να δημιουργηθεί
οικονομικά αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα ηλεκτρισμού που θα χαρα
κτηρίζεται από μικρές απώλειες, υψηλή ποιότητα, ασφάλεια του εφοδια
σμού και προστασία·
2 αναφορικά με το αέριο:
α) αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου και βιοαερίου που αποτελούν τμήματα
ενός δικτύου που περιλαμβάνει κυρίως αγωγούς υψηλής πίεσης, πλην των
αγωγών υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται στην ανοδική ή την τοπική
διανομή φυσικού αερίου·
β) υπόγειοι χώροι αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένοι με τους προαναφερ
θέντες αγωγούς αερίου υψηλής πίεσης·
γ) χώροι παραλαβής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ή συμπιεσμένου φυσικού αερίου (ΣΦΑ)·
δ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή,
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος ή για τη δυνατότητα
αμφίδρομης ροής, περιλαμβανομένων των σταθμών συμπίεσης·
3. αναφορικά με το πετρέλαιο:
α) αγωγοί μεταφοράς αργού πετρελαίου·
β) σταθμοί άντλησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που είναι απαραίτητοι
για τη λειτουργία αγωγών αργού πετρελαίου·
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή,
ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω συστήματος, συμπε
ριλαμβανομένων των συστημάτων προστασίας, παρακολούθησης και ελέγ
χου και των διατάξεων αντίστροφης ροής·
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4. αναφορικά με το διοξείδιο του άνθρακα:
α) ειδικοί αγωγοί, πλην όσων αποτελούν τμήμα του ανάντη δικτύου, που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα που προέρχονται από περισσότερες από μια πηγές, π.χ. βιο
μηχανικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγω
γής ηλεκτρικής ενέργειας) που παράγουν αέριο διοξείδιο του άνθρακα
από καύσεις ή άλλες χημικές αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν ενώσεις
που περιέχουν ορυκτό ή μη άνθρακα, με στόχο τη μόνιμη γεωλογική
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·
β) εγκαταστάσεις υγροποίησης και ενδιάμεσης αποθήκευσης διοξειδίου του
άνθρακα με στόχο τη μεταγενέστερη μεταφορά του. Εξαιρούνται οι υπο
δομές εντός γεωλογικού σχηματισμού που χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα δυνάμει της οδηγίας
2009/31/ΕΚ και οι συναφείς επιφανειακές εγκαταστάσεις και εγκαταστά
σεις έγχυσης·
γ) κάθε εξοπλισμός ή εγκατάσταση που είναι ουσιώδης για την ορθή, ασφαλή
και αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω συστήματος, συμπεριλαμβανο
μένων των συστημάτων προστασίας, παρακολούθησης και ελέγχου.

(1) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 114.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
1)

Για τα έργα ηλεκτρικής ενεργείας που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ανα
φέρονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ, κάθε ομάδα απαρτίζεται από
εκπροσώπους των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των
ΔΣΜ καθώς επίσης και της Επιτροπής, του Οργανισμού και του ΕΔΔΣΜ
ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τα έργα στον τομέα του αερίου που εμπίπτουν στην κατηγορία του
παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, κάθε ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους
των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των ΔΣΜ καθώς
επίσης της Επιτροπής, του Οργανισμού και του ΕΔΔΣΜ αερίου.
Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα που εμπί
πτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του παραρτή
ματος ΙΙ, κάθε ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών,
φορέων υλοποίησης έργων που εμπλέκονται σε καθεμιά από τις σχετικές
προτεραιότητες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και της Επιτροπής.

2)

Τα όργανα λήψης αποφάσεων των ομάδων μπορούν να συγχωνευθούν.
Όλες οι ομάδες ή τα όργανα λήψης αποφάσεων συνεδριάζουν, όταν χρει
άζεται, για να συζητήσουν θέματα που είναι κοινά σε όλες τις ομάδες· στα
θέματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται ζητήματα διασυνοριακής συνέ
πειας ή ο αριθμός των προτεινόμενων έργων που περιλαμβάνονται στα
σχέδια περιφερειακών καταλόγων που ενέχουν τον κίνδυνο να καταστούν
μη διαχειρίσιμα.

3)

Κάθε ομάδα οργανώνει τις εργασίες της σύμφωνα με τις προσπάθειες περι
φερειακής συνεργασίας δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, του
άρθρου 7 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και
άλλων υφιστάμενων δομών περιφερειακής συνεργασίας.

4)

Κάθε ομάδα καλεί, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της σχετικής προ
τεραιότητας που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι, τους φορείς υλοποίησης
έργου το έργο των οποίων είναι εν δυνάμει επιλέξιμο ως έργο κοινού
ενδιαφέροντος, καθώς και εκπροσώπους εθνικών διοικήσεων, ρυθμιστικών
αρχών, και ΔΣΜ από χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και εν δυνά
μει υποψήφιες χώρες, των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, εκπροσώπων
των θεσμών και των οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας, χωρών που
εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και χωρών με τις οποίες
η Ένωση διαθέτει ειδική συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Για την
απόφαση σχετικά με την πρόσκληση εκπροσώπων τρίτων χωρών απαιτείται
συναίνεση.

5)

Κάθε ομάδα συμβουλεύεται τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν σχετι
κούς ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων —και, αν κριθεί αναγκαίο,
απευθείας τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων— συμπεριλαμβα
νομένων των παραγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων διανο
μής, των προμηθευτών, των καταναλωτών και οργανώσεων για την προ
στασία του περιβάλλοντος. Η ομάδα δύναται να οργανώνει ακροάσεις ή
διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για την επίτευξη των καθηκόντων της.

6)

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην πλατφόρμα διαφάνειας που ορίζεται στο
άρθρο 18 τους εσωτερικούς κανόνες, ενημερωμένο κατάλογο των μελών
των οργανώσεων, πληροφορίες που ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά δια
στήματα σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, ημερήσιες διατάξεις συνε
δριάσεων καθώς και τα τελικά συμπεράσματα και τις αποφάσεις της κάθε
ομάδας.

7)

Η Επιτροπή, ο Οργανισμός και οι ομάδες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για την επίτευξη συνοχής μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή και ο Οργανισμός διασφαλίζουν, όταν κρίνεται αναγκαίο,
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων σχετικά με
όλες τις εργασίες που παρουσιάζουν διαπεριφερειακό ενδιαφέρον.
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Η συμμετοχή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και του Οργανισμού στις
ομάδες δεν θίγει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και καθηκόντων που
τους ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή των άρθρων 36 και
37 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των άρθρων 40 και 41 της οδηγίας
2009/73/ΕΚ ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
1)

Οι φορείς υλοποίησης έργου δυνάμει επιλέξιμου ως έργου κοινού ενδιαφέ
ροντος το οποίο επιθυμούν να υπαχθεί στο καθεστώς των έργων κοινού
ενδιαφέροντος υποβάλλουν αίτηση επιλογής για έργο κοινού ενδιαφέροντος
στην ομάδα, η οποία περιλαμβάνει:
— εκτίμηση του έργου τους από την άποψη της συμβολής στην υλοποίηση
των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι,
— ανάλυση για την εκπλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 4,
— για έργα με επαρκή βαθμό ωριμότητας, ειδική ανάλυση κόστους-οφέ
λους του έργου βάσει των άρθρων 21 και 22 και σύμφωνα με τις
μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέρ
γειας και το ΕΔΔΣΜ αερίου δυνάμει του άρθρου 11· και
— οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για την αξιολόγηση του έργου.

2)

Όλοι οι αποδέκτες διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπο
ρικώς ευαίσθητων πληροφοριών.

3)

Μετά την έγκριση του πρώτου ενωσιακού καταλόγου, για όλους τους επα
κόλουθους ενωσιακούς καταλόγους που εγκρίνονται, τα προτεινόμενα έργα
μεταφοράς και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτουν στις
κατηγορίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1 στοιχεία α), β)
και δ) περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου
ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρισμού, που καταρτίζει το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής
ενέργειας δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009.

4)

Μετά την έγκριση του πρώτου ενωσιακού καταλόγου, για όλους τους επα
κόλουθους ενωσιακούς καταλόγους που εγκρίνονται, τα προτεινόμενα έργα
υποδομών αερίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙ
σημείο 2 περιλαμβάνονται στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς σχε
δίου ανάπτυξης δικτύων αερίου, που καταρτίζει το ΕΔΔΣΜ αερίου δυνάμει
του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

5)

Τα σχέδια έργων που υποβλήθηκαν για να τεθούν στον πρώτο ενωσιακό
κατάλογο χωρίς να έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί βάσει του άρθρου 8
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 αξιολογούνται σε επίπεδο συστήματος
για ολόκληρη την Ένωση από:
— το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
εφαρμόζεται στην πιο πρόσφατη εκδοχή του δεκαετούς σχεδίου ανάπτυ
ξης δικτύων ηλεκτρισμού, για έργα που εμπίπτουν στο σημείο 1 στοι
χεία α), β) και δ) του παραρτήματος ΙΙ,
— το ΕΔΔΣΜ αερίου ή από τρίτο με συνεπή τρόπο βάσει αντικειμενικής
μεθοδολογίας για έργα που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.
Έως τις 16 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές
για τα κριτήρια που εφαρμόζουν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και το
ΕΔΔΣΜ αερίου κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων δεκαετών σχεδίων
ανάπτυξης δικτύων τους που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4, προκειμένου
να διασφαλίσουν ίση μεταχείριση και διαφάνεια στη διαδικασία.

6)

Τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα που εμπίπτουν
στην κατηγορία του παραρτήματος ΙΙ σημείο 4 παρουσιάζονται ως μέρος
ενός σχεδίου που καταρτίζουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη για την ανά
πτυξη των διασυνοριακών υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης διοξει
δίου του άνθρακα. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζεται στην Επιτροπή από τα
εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή τις σχετικές οντότητες που αυτά καθορίζουν.
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7)

Για προτεινόμενα έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται στα
σημεία 1 και 2 του παραρτήματος II, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και, εάν
είναι αναγκαίο, ο Οργανισμός, ει δυνατόν στο πλαίσιο της περιφερειακής
συνεργασίας (άρθρο 6 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, άρθρο 7 της οδηγίας
2009/73/ΕΚ), ελέγχουν τη συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων/της μεθοδολο
γίας ανάλυσης κόστους-οφέλους και αξιολογούν το διασυνοριακό ενδιαφέ
ρον. Υποβάλλουν την αξιολόγησή τους στην ομάδα.

8)

Για τα προτεινόμενα έργα μεταφοράς πετρελαίου και διοξειδίου του
άνθρακα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 3
και 4 του παραρτήματος ΙΙ η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή των κρι
τηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 4. Για τα προτεινόμενα έργα που
αφορούν τον τομέα διοξειδίου του άνθρακα και εμπίπτουν στην κατηγορία
που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 4, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης
υπόψη το δυναμικό μελλοντικής επέκτασης, ώστε να συμπεριλαμβάνονται
επιπλέον κράτη μέλη. Η Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγησή της στην
ομάδα.

9)

Κάθε κράτος μέλος την επικράτεια του οποίου δεν αφορά προτεινόμενο
έργο, αλλά στο οποίο ενδέχεται να υπάρξουν δυνητικά καθαρά θετικά απο
τελέσματα ή δυνητικός σημαντικός αντίκτυπος, όπως στο περιβάλλον ή στη
λειτουργία των ενεργειακών υποδομών στην επικράτειά του, μπορεί να
υποβάλει γνωμοδότηση στην ομάδα στην οποία εξηγεί τις ανησυχίες του.

10) Το όργανο λήψης αποφάσεων της ομάδας εξετάζει, κατόπιν αιτήματος
κράτους μέλους της ομάδας, τους τεκμηριωμένους λόγους που επικαλείται
κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 προκειμένου να μην
εγκρίνει έργο κοινού ενδιαφέροντος που αφορά την επικράτειά του.
11) Η ομάδα συνεδριάζει για να εξετάσει και να ιεραρχήσει τα προτεινόμενα
έργα λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των ρυθμιστικών αρχών ή την
αξιολόγηση της Επιτροπής για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και διοξει
δίου του άνθρακα.
12) Τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων που εμπίπτουν στις κατηγορίες των
σημείων 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία έχουν καταρτίσει οι
ομάδες, μαζί με τις τυχόν γνωμοδοτήσεις του σημείου 9, υποβάλλονται
στον Οργανισμό έξι μήνες πριν από την ημερομηνία έγκρισης του ενωσια
κού καταλόγου. Τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων και οι συνοδευτικές
γνωμοδοτήσεις αξιολογούνται από τον Οργανισμό εντός τριών μηνών από
την ημερομηνία παραλαβής. Ο Οργανισμός γνωμοδοτεί σχετικά με τα σχέ
δια περιφερειακών καταλόγων, ιδίως δε τη συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων
και της ανάλυσης κόστους-οφέλους σε όλες τις περιοχές. Η γνωμοδότηση
του Οργανισμού εγκρίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009.
13) Εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γνωμοδότησης του
Οργανισμού, το όργανο λήψης αποφάσεων κάθε ομάδας εγκρίνει τον τελικό
περιφερειακό του κατάλογο, τηρουμένου του άρθρου 3 παράγραφος 3, με
βάση την πρόταση της ομάδας και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση
του Οργανισμού και την αξιολόγηση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που
έχει υποβληθεί σύμφωνα με το σημείο 7, ή την αξιολόγηση της Επιτροπής
για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου και διοξειδίου του άνθρακα που προτεί
νονται σύμφωνα με το σημείο 8. Οι ομάδες υποβάλλουν τους τελικούς
περιφερειακούς καταλόγους στην Επιτροπή, μαζί με τυχόν γνωμοδοτήσεις
όπως ορίζεται στο σημείο 9.
14) Εάν, με βάση τους παραληφθέντες περιφερειακούς καταλόγους και αφού
ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση του Οργανισμού, ο συνολικός αριθμός των
προτεινόμενων έργων κοινού ενδιαφέροντος στον ενωσιακό κατάλογο υπερ
βαίνει έναν διαχειρίσιμο αριθμό, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με
κάθε εμπλεκόμενη ομάδα, εξετάζει το ενδεχόμενο να μη συμπεριλάβει
στον ενωσιακό κατάλογο τα έργα με τη χαμηλότερη ιεράρχηση από την
οικεία ομάδα σύμφωνα με την ιεράρχηση που ορίζεται δυνάμει του άρθρου
4 παράγραφος 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Ως έργο με σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο νοείται έργο στην επικράτεια
ενός κράτους μέλους, το οποίο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο αυξάνει τη
δυναμικότητα μεταφοράς του δικτύου, ή τη διαθέσιμη δυναμικότητα για
εμπορικές ροές, στα σύνορα του εν λόγω κράτους μέλους και ενός ή
περισσότερων άλλων κρατών μελών ή σε οιαδήποτε άλλη σχετική εγκάρ
σια τομή του ίδιου διαδρόμου μεταφοράς που επιφέρει αύξηση της δια
συνοριακής αυτής δυνατότητας μεταφοράς του δικτύου, τουλάχιστον κατά
500 Megawatt σε σχέση με την κατάσταση πριν από τη θέση σε λειτουρ
γία του έργου·
β) αναφορικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, το έργο παρέχει
εγκατεστημένη δυναμικότητα τουλάχιστον 225 MW και διαθέτει δυναμι
κότητα αποθήκευσης που επιτρέπει καθαρή ετήσια παραγωγή ηλεκτρι
σμού ύψους τουλάχιστον 250 GWh ετησίως·
γ) αναφορικά με τη μεταφορά αερίου, το έργο αφορά την επένδυση σε
δυναμικότητα αντίστροφης ροής ή μεταβάλλει τη δυνατότητα μεταφοράς
αερίου πέρα από τα σύνορα των οικείων κρατών μελών κατά τουλάχιστον
10 % σε σχέση με την κατάσταση πριν από τη θέση σε λειτουργία του·
δ) αναφορικά με την αποθήκευση αερίου ή το υγροποιημένο/συμπιεσμένο
φυσικό αέριο, στόχος του έργου είναι ο άμεσος ή έμμεσος εφοδιασμός
τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή η συμμόρφωση με το πρότυπο υποδο
μής (κανόνας Ν–1) σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·
ε) αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, το έργο αφορά εξοπλισμούς και εγκατα
στάσεις μεσαίας και υψηλής τάσης που έχουν σχεδιαστεί για τάση ύψους
10 kV ή ανώτερη. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν φορείς εκμετάλλευσης
συστημάτων μεταφοράς και διανομής από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη,
που συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 000 χρήστες που παράγουν ή κατα
ναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ή και τα δυο και αντιστοιχεί σε ζώνη
κατανάλωσης τουλάχιστον 300 Gwh ανά έτος, εκ των οποίων το 20 %
προέρχεται από ανανεώσιμες κυμαινόμενες πηγές.
2. Για τα έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1
στοιχεία α) έως δ), τα κριτήρια του άρθρου 4 αξιολογούνται ως εξής:
α) Η ενοποίηση της αγοράς, ο ανταγωνισμός και η ευελιξία των συστημάτων
υπολογίζονται με βάση την ανάλυση που εκπονείται στο πλαίσιο του πιο
πρόσφατου διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων σε ολό
κληρη την Ένωση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως με τους
εξής τρόπους:
— μετρώντας, για τα διασυνοριακά έργα, τον αντίκτυπο στη δυνατότητα
μεταφοράς του δικτύου και στις δύο κατευθύνσεις ροής ηλεκτρικού
ρεύματος σε όρους ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος (σε MW), και τη
συμβολή τους στην επίτευξη του ελάχιστου δυναμικού διασύνδεσης
10 % του εγκατεστημένου δυναμικού παραγωγής, ή, για έργα με
σημαντικό διασυνοριακό αντίκτυπο, τον αντίκτυπο στη δυνατότητα
μεταφοράς του δικτύου στα σύνορα μεταξύ των οικείων κρατών
μελών με τρίτες χώρες ή εντός των οικείων κρατών μελών και στην
εξισορρόπηση προσφοράς-ζήτησης και τις λειτουργίες του δικτύου
στα οικεία κράτη μέλη,
— εκτιμώντας τον αντίκτυπο, για την περιοχή ανάλυσης κατά τα οριζό
μενα στο παράρτημα V σημείο 10, σε όρους κόστους παραγωγής και
μεταφοράς για ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα και εξέλιξης και
σύγκλισης των τιμών της αγοράς που αποδίδεται στο έργο βάσει
διαφορετικών σεναρίων προγραμματισμού, ιδίως λαμβάνοντας
υπόψη τις διακυμάνσεις που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τα οφέλη.
(1) ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 1.
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β) Η μεταφορά της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε σημαντικά κέντρα
κατανάλωσης και κέντρα αποθήκευσης υπολογίζεται με βάση την ανά
λυση που εκπονείται στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου διαθέσιμου δεκαε
τούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
ιδίως με τους εξής τρόπους:
— αναφορικά με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμώντας τη
δυναμικότητα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανά
τεχνολογία, σε MW), που συνδέονται και μεταφέρονται λόγω του
έργου, συγκριτικά με τη συνολική προγραμματισμένη δυναμικότητα
παραγωγής από αυτούς τους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο οικείο κράτος μέλος το 2020 σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια δρά
σης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ,
— αναφορικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, συγκρίνοντας τη
νέα δυναμικότητα που προσφέρει το έργο με τη συνολική υφιστάμενη
δυναμικότητα για την ίδια τεχνολογία αποθήκευσης στην περιοχή
ανάλυσης κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10.
γ) Η ασφάλεια του εφοδιασμού, η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής λει
τουργία του συστήματος εκτιμώνται σύμφωνα με την ανάλυση που εκπο
νείται στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου
ανάπτυξης δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως μετρώ
ντας τον αντίκτυπο του έργου στην αναμενόμενη απώλεια φορτίου για
την περιοχή ανάλυσης κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε
όρους επάρκειας παραγωγής και μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστι
κών περιόδων φορτίου, λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων αλλα
γών σε ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα και των
επιπτώσεών τους στην ανθεκτικότητα των υποδομών. Κατά περίπτωση,
μετράται ο αντίκτυπος του έργου στον ανεξάρτητο και αξιόπιστο έλεγχο
της λειτουργίας του συστήματος και των υπηρεσιών.
3. Για τα έργα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ
σημείο 2, τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 4 αξιολογούνται ως εξής:
α) Η ενοποίηση της αγοράς και η διαλειτουργικότητα υπολογίζονται μετρώ
ντας την επιπλέον αξία του έργου για την ενοποίηση των τομέων της
αγοράς και τη σύγκλιση των τιμών, για την γενική ευελιξία του συστή
ματος, συμπεριλαμβανομένης της παρεχόμενης δυναμικότητας για αντί
στροφες ροές με βάση διάφορα σενάρια.
β) Ο ανταγωνισμός υπολογίζεται με βάση τη διαφοροποίηση, συμπεριλαμ
βανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε εγχώριες πηγές εφοδια
σμού, λαμβάνοντας υπόψη διαδοχικά: τη διαφοροποίηση των πηγών, τη
διαφοροποίηση των υποκαταστάσεων, τη διαφοροποίηση των οδών,
καθώς επίσης και τον αντίκτυπο της νέας δυναμικότητας στο δείκτη
Herfindahl-Hirschmann (HHI) που υπολογίζεται με βάση τη δυναμικότητα
για την περιοχή ανάλυσης που προσδιορίζεται στο παράρτημα V
σημείο 10.
γ) Η ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο υπολογίζεται μετρώντας την επι
πλέον αξία του έργου για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανθε
κτικότητα του ενωσιακού συστήματος αερίου και για την ενίσχυση της
ευελιξίας που διαθέτει ακόμη το σύστημα, ώστε να αντιμετωπίζει τις
διαταραχές στον εφοδιασμό των κρατών μελών με βάση διάφορα σενάρια
καθώς και την επιπλέον δυναμικότητα που παρέχει το έργο, η οποία
μετράται σε σχέση με το πρότυπο υποδομής (κανόνας Ν–1) σε περιφε
ρειακό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 994/2010.
δ) Η βιωσιμότητα υπολογίζεται ως η συμβολή ενός έργου στη μείωση των
εκπομπών και τη στήριξη της εφεδρείας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας από ανανεώσιμες πηγές ή της μεταφοράς ηλεκτρισμού σε αέριο και
βιοαερίου, λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων αλλαγών στις κλι
ματολογικές συνθήκες.
4. Για τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στο παράρτημα
ΙΙ σημείο 1 στοιχείο ε), κάθε λειτουργία που παρατίθεται στο άρθρο 4 αξιο
λογείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
α)

επίπεδο βιωσιμότητας: το κριτήριο αυτό υπολογίζεται εκτιμώντας τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο των υποδομών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας·
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β)

η δυνατότητα των δικτύων μεταφοράς και διανομής να συνδέονται
μεταξύ τους και να μεταφέρουν ενέργεια από και προς τους χρήστες:
το κριτήριο αυτό υπολογίζεται εκτιμώντας την εγκατεστημένη δυναμι
κότητα των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων στα δίκτυα διανομής,
τη μέγιστη επιτρεπόμενη εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς κίνδυνο
συμφόρησης στα δίκτυα μεταφοράς και την ενέργεια που δεν αποσύρε
ται από τις ανανεώσιμες πηγές λόγω συμφόρησης ή κινδύνου σε ό,τι
αφορά την ασφάλεια·

γ)

συνδεσιμότητα δικτύων και πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες χρηστών
του δικτύου: το κριτήριο αυτό μετράται εκτιμώντας τις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τελών και τιμολογίων, καθώς
επίσης και τη δομή τους, στην περίπτωση εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής,
καταναλωτών και όσων έχουν και τις δύο ιδιότητες, καθώς επίσης και
την παρεχόμενη λειτουργική ευελιξία για τη δυναμική εξισορρόπηση της
ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο·

δ)

ασφάλεια και ποιότητα του εφοδιασμού: το κριτήριο αυτό μετράται
εκτιμώντας την αναλογία της αξιόπιστης δυναμικότητας παραγωγής
και του φορτίου αιχμής, το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά
γεται από ανανεώσιμες πηγές, τη σταθερότητα του δικτύου ηλεκτρι
σμού, τη διάρκεια και τη συχνότητα των διακοπών ανά πελάτη, συμπε
ριλαμβανομένων των διαταραχών που οφείλονται στο κλίμα και την
απόδοση ποιότητας της τάσης·

ε)

αποδοτικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τον εφοδια
σμό με ηλεκτρική ενέργεια και τη λειτουργία του δικτύου: το κριτήριο
αυτό μετράται εκτιμώντας το επίπεδο απωλειών των δικτύων μεταφοράς
και διανομής, την αναλογία μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης
ζήτησης ηλεκτρισμού εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, τη συμ
μετοχή της πλευράς της ζήτησης στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και
στα μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, το ποσοστό χρησιμοποίησης
(π.χ. μέση φόρτιση) των στοιχείων των δικτύων ηλεκτρισμού, τη διαθε
σιμότητα των στοιχείων των δικτύων (σε σχέση με την προγραμματι
σμένη ή μη συντήρηση) και τον αντίκτυπό της στις επιδόσεις του
δικτύου, καθώς επίσης και την πραγματική διαθεσιμότητα της δυναμι
κότητας του δικτύου σε σχέση με την κανονική αξία του·

στ) συμβολή στις διασυνοριακές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του
ελέγχου της ροής του φορτίου, ώστε να μετριαστούν οι ροές κλειστού
βρόγχου και να αυξηθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης: το κριτήριο αυτό
αξιολογείται εκτιμώντας την αναλογία μεταξύ της δυνατότητας διασύν
δεσης ενός κράτους μέλους και τη ζήτηση που παρουσιάζει σε ηλε
κτρική ενέργεια, την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διασύνδεσης και
τα μισθώματα συμφόρησης μεταξύ των διασυνδέσεων.
5. Για τα έργα μεταφοράς πετρελαίου που εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορί
ζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3, τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο
4 αξιολογούνται ως εξής:
α) Η ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο υπολογίζεται εκτιμώντας την
επιπλέον αξία της νέας δυναμικότητας που προσφέρει έργο για τη βραχυ
πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του συστήματος και την
ευελιξία που διαθέτει ακόμη το σύστημα, ώστε να αντιμετωπίζει τις δια
ταραχές στον εφοδιασμό με βάση διάφορα σενάρια.
β) Η διαλειτουργικότητα υπολογίζεται εκτιμώντας τον βαθμό στον οποίο το
έργο βελτιώνει τη λειτουργία του δικτύου πετρελαίου, ιδιαίτερα παρέχο
ντας τη δυνατότητα των αντίστροφων ροών.
γ) Η αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων μετράται εκτιμώντας τον
βαθμό στον οποίο το έργο αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές και συμ
βάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων και κινδύνων που οφεί
λονται στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΛΟ

ΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Η μεθοδολογία για μια εναρμονισμένη ανάλυση κόστους-οφέλους για όλο το
ενεργειακό σύστημα των έργων κοινού ενδιαφέροντος τηρεί τις ακόλουθες
αρχές που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα.
1.

Η μεθοδολογία βασίζεται σε κοινό σύνολο εισερχόμενων δεδομένων που
αντιπροσωπεύει τα συστήματα ηλεκτρισμού και αερίου κατά τα έτη ν + 5,
ν + 10, ν + 15 και ν + 20, όπου ν το έτος διενέργειας της ανάλυσης. Το
σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
α) αναφορικά με την ηλεκτρική ενέργεια: σενάρια για τη ζήτηση, τη δυνα
μικότητα παραγωγής ανά είδος καυσίμου (βιομάζα, γεωθερμική ενέρ
γεια, υδροηλεκτρισμός, αέριο, πυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, στερεά
καύσιμα, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια, συγκεντρω
τικά ηλιακά συστήματα και άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας) και τη γεωγραφική τοποθεσία, τις τιμές των καυσίμων (με
ταξύ άλλων της βιομάζας, του άνθρακα, του αερίου και του πετρελαίου),
τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, τη σύνθεση της μεταφοράς και,
κατά περίπτωση, το δίκτυο διανομής και την εξέλιξή του, λαμβάνοντας
υπόψη κάθε νέα σημαντική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των δυνα
τοτήτων για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα), τα έργα αποθήκευ
σης και μεταφοράς για τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση επένδυ
σης και τα οποία πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του
έτους ν + 5·
β) αναφορικά με το αέριο: σενάρια για τη ζήτηση, τις εισαγωγές, τις τιμές
των καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, του αερίου και του
πετρελαίου), τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, τη σύνθεση του
δικτύου διανομής και την εξέλιξή του λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
έργα για τα οποία έχει ληφθεί η τελική απόφαση επένδυσης και τα
οποία πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του έτους ν + 5.

2.

Το σύνολο δεδομένων τηρεί το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο κατά την
ημερομηνία διενέργειας της ανάλυσης. Τα σύνολα δεδομένων που χρησιμο
ποιούνται για την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο αντίστοιχα είναι συμβα
τά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις σχετικά με τις τιμές και τους όγκους
σε κάθε αγορά. Το σύνολο δεδομένων καταρτίζεται κατόπιν επίσημης δια
βούλευσης με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλων συμφερόντων. Η Επιτροπή και ο
Οργανισμός διασφαλίζουν την πρόσβαση στα απαιτούμενα εμπορικά στοι
χεία από τρίτα μέρη, κατά περίπτωση.

3.

Η μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη και τη χρήση του
δικτύου και τη διαμόρφωση της αγοράς που είναι απαραίτητη για την
ανάλυση κόστους-οφέλους.

4.

Η ανάλυση κόστους-οφέλους βασίζεται στην εναρμονισμένη εκτίμηση του
κόστους και των οφελών για τις διάφορες κατηγορίες αναλυόμενων έργων
και καλύπτει τουλάχιστον τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο σημείο 1.

5.

Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες
δαπάνες: κεφαλαιουχικές δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες συντή
ρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του τεχνικού κύκλου ζωής του έργου και
κόστος παύσης λειτουργίας και διαχείρισης αποβλήτων, κατά περίπτωση.
Η μεθοδολογία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια
που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς.

6.

Αναφορικά με τη μεταφορά και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η
ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις επιπτώσεις και
τις αντισταθμίσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 13 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009, τις επιπτώσεις στους δείκτες που καθο
ρίζονται στο παράρτημα ΙV και τις ακόλουθες επιπτώσεις:
α) εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και απώλειες που οφείλονται στη
μεταφορά κατά τη διάρκεια του τεχνικού κύκλου ζωής του έργου·
β) το μελλοντικό κόστος για τη νέα επένδυση παραγωγής και μεταφοράς
καθ’ όλη τη διάρκεια του τεχνικού κύκλου ζωής του έργου·
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γ) τη λειτουργική ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της
ρύθμισης της ηλεκτρικής ενέργειας και των παρεπόμενων υπηρεσιών·
δ) την ανθεκτικότητα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της προσαρ
μοστικότητάς του στο κλίμα και τις καταστροφές και την ασφάλειά του,
ιδίως στην περίπτωση των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας,
όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ.
7.

Αναφορικά με το αέριο, η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει υπόψη του
λάχιστον τα αποτελέσματα της δοκιμής της αγοράς, τις επιπτώσεις στους
δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ΙV και τις ακόλουθες επιπτώσεις:
α) την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και στο κλίμα και την ασφάλεια
του συστήματος, ιδίως στην περίπτωση των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτι
κής σημασίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2008/114/ΕΚ·
β) τη συμφόρηση του δικτύου αερίου.

8.

Αναφορικά με τα ευφυή δίκτυα, η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει
υπόψη τις επιπτώσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙV.

9.

Η λεπτομερής μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνεκτίμηση των δει
κτών που προσδιορίζονται στα σημεία 6 έως 8 καταρτίζεται κατόπιν επίση
μης διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις που εκπροσωπούν
όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων.

10. Η μεθοδολογία καθορίζει την ανάλυση που θα διενεργηθεί, με βάση το
σχετικό σύνολο εισερχόμενων δεδομένων, προσδιορίζοντας τις επιπτώσεις
με ή χωρίς κάθε έργο. Η περιοχή ανάλυσης ενός επιμέρους έργου καλύπτει
όλα τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες στην επικράτεια των οποίων πρό
κειται να κατασκευαστεί, καθώς επίσης και όλα τα άμεσα γειτονικά κράτη
μέλη και όλα τα κράτη μέλη που επηρεάζονται σημαντικά από το έργο.
11. Από την ανάλυση προκύπτουν τα κράτη μέλη στα οποία το έργο έχει
καθαρό θετικό αντίκτυπο (δικαιούχοι) και εκείνα στα οποία το έργο έχει
καθαρό αρνητικό αντίκτυπο (κράτη που θα αναλάβουν τις δαπάνες). Κάθε
ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει αναλύσεις ευαισθησίας σχετικά με
το σύνολο εισερχόμενων δεδομένων, την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία
διαφόρων έργων στην ίδια περιοχή ανάλυσης και άλλες σχετικές παραμέ
τρους.
12. Οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς, αποθήκευσης και τερμα
τικών σταθμών υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου και οι
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων διανομής ανταλλάσσουν τις απα
ραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της μεθοδολογίας, συμπεριλαμβα
νομένων των πληροφοριών σχετικά με τα δίκτυα και τη διαμόρφωση της
αγοράς. Όσοι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς και διανομής
συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό άλλων τέτοιων φορέων κοινοποι
ούν στους συμμετέχοντες φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς
και διανομής τα αποτελέσματα της συλλογής των δεδομένων.
13. Για το κοινό μοντέλο του δικτύου και της αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου
που καθορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρο 11, τα εισερχόμενα δεδομένα
που αναφέρονται στο σημείο 1 καλύπτουν τα έτη ν + 10, ν + 20 και ν + 30.
Επίσης, το μοντέλο θα επιτρέπει την πλήρη εκτίμηση των οικονομικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων
κυρίως των εξωτερικών δαπανών, όπως εκείνες που σχετίζονται με τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων
ή την ασφάλεια του εφοδιασμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. Το εγχειρίδιο των διαδικασιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1
διευκρινίζει τουλάχιστον τα εξής:
α) το σχετικό δίκαιο στο οποίο βασίζονται οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτή
σεις σχετικά με τους διαφόρους τύπους έργων κοινού ενδιαφέροντος,
συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού δικαίου·
β) τις σχετικές απαιτούμενες αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις·
γ) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής, των άλλων
αρχών και των βασικών εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων·
δ) τη ροή εργασιών, τη σύντομη παρουσίαση κάθε σταδίου της διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, και συνο
πτική επισκόπηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·
ε) πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, της δομής και του βαθμού
λεπτομερειών που θα περιλαμβάνουν τα έγγραφα που θα υποβληθούν
κατά την εφαρμογή των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλό
γου ελέγχου·
στ) τα στάδια και τα μέσα συμμετοχής του ευρέως κοινού στη διαδικασία.
2. Το λεπτομερές πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4
στοιχείο β) προσδιορίζει τουλάχιστον τα εξής:
α) τις απαιτούμενες αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις·
β) τις αρχές, τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων και τους πολίτες
που ενδέχεται να αφορά το έργο·
γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και τη διάρκειά τους·
δ) τους βασικούς ενδιάμεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τις
σχετικές προθεσμίες για την έκδοση της εμπεριστατωμένης απόφασης·
ε) τους προγραμματισμένους πόρους από τις αρχές και τις πιθανές επιπλέον
ανάγκες σε πόρους.
3. Για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χορήγησης
αδειών και την εξασφάλιση έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού και διαλόγου
μαζί του, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:
α) Οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων που επηρεάζονται από έργο κοι
νού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εθνικών, περι
φερειακών και τοπικών αρχών, των γαιοκτημόνων και των πολιτών που
κατοικούν κοντά στο έργο, του ευρέως κοινού και των οργανώσεών του,
των οργανισμών και των ομάδων, ενημερώνονται διεξοδικά και ζητείται η
γνώμη τους σε αρχικό στάδιο, όταν μπορούν ακόμη να ληφθούν υπόψη
ενδεχόμενες ανησυχίες που εκφράζει το κοινό, και με ασυγκάλυπτο και
διαφανή τρόπο. Κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή στηρίζει ενεργά τις
δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο φορέας υλοποίησης του έργου.
β) Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την από κοινού διεξαγωγή των διαδικα
σιών δημόσιας διαβούλευσης για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπου
υπάρχει δυνατότητα. Κάθε δημόσια διαβούλευση καλύπτει όλα τα ζητή
ματα σχετικά με το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, ενώ ένα τέτοιο
ζήτημα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε περισσότερες
από μια δημόσιες διαβουλεύσεις. Η δημόσια διαβούλευση μπορεί, ωστό
σο, να λάβει χώρα σε πλείονες γεωγραφικές τοποθεσίες. Τα ζητήματα που
αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης προσδιορίζονται σαφώς
στη σχετική κοινοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης.
γ) Οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις γίνονται δεκτές μόνο από την έναρξη
της δημόσιας διαβούλευσης έως τη λήξη της προθεσμίας.
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4. Το θέμα της συμμετοχής του κοινού περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον
για τα εξής:
α) τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων στους οποί
ους απευθύνεται η διαδικασία·
β) τα προτεινόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των προτεινομένων τόπων
και ημερομηνιών διεξαγωγής των αφιερωμένων στο θέμα αυτό συνεδριά
σεων·
γ) το χρονοδιάγραμμα·
δ) τους ανθρώπινους πόρους που εκχωρούνται για τα σχετικά καθήκοντα.
5. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που θα διεξαχθεί πριν από την
υποβολή του φακέλου της αίτησης, τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει τουλάχιστον
να:
α) δημοσιεύσουν ενημερωτικό φυλλάδιο 15 σελίδων το πολύ, που θα παρέ
χει μια σαφή και συνοπτική επισκόπηση του στόχου και του προκαταρ
κτικού χρονοδιαγράμματος του έργου και θα αναφέρει τις μελετηθείσες
εναλλακτικές οδούς του έργου ανάπτυξης εθνικού δικτύου, τον αναμενό
μενο αντίκτυπο, μεταξύ άλλων διασυνοριακού χαρακτήρα, και τα πιθανά
μέτρα μετριασμού, το οποίο δημοσιεύεται πριν από την έναρξη της δια
βούλευσης· το ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρει επιπλέον τις διευθύνσεις
στο διαδίκτυο για την πλατφόρμα διαφάνειας που αναφέρεται στο άρθρο
18 και για το εγχειρίδιο διαδικασιών που αναφέρεται στο σημείο 1·
β) να ενημερώνουν τους επηρεαζόμενους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφε
ρόντων σχετικά με το έργο μέσω του ιστοτόπου που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 7 και άλλων κατάλληλων μέσων ενημέρωσης·
γ) να προσκαλούν εγγράφως τους επηρεαζόμενους ενδιαφερόμενους
κύκλους συμφερόντων σε ειδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των
οποίων θα συζητούνται τα ζητήματα που τους απασχολούν.
6. Ο ιστότοπος του έργου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) το ενημερωτικό φυλλάδιο που αναφέρεται στο σημείο 5·
β) μια σύνοψη έκτασης 50 σελίδων το πολύ που δεν θα αναφέρεται σε
τεχνικά ζητήματα, θα επικαιροποιείται τακτικά, στην οποία θα προβάλλε
ται τρέχουσα κατάσταση του έργου και, σε περίπτωση ενημερώσεων, θα
προσδιορίζονται οι αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του
κειμένου·
γ) τον προγραμματισμό σχετικά με το έργο και τη δημόσια διαβούλευση με
σαφή αναφορά των ημερομηνιών και των χώρων διεξαγωγής των δημό
σιων διαβουλεύσεων και των ακροάσεων, καθώς και των προβλεπόμενων
θεμάτων σχετικά με τις ακροάσεις αυτές·
δ) τα στοιχεία επικοινωνίας για τη λήψη όλων των εγγράφων για την αίτηση·
ε) τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή παρατηρήσεων και ενστάσεων
κατά τη διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος («ενωσιακός
κατάλογος»), αναφερόμενος στο άρθρο 3 παράγραφος 4
Α. Κατά την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου η Επιτροπή εφάρμοσε τις
ακόλουθες αρχές:
1. Δέσμες ΕΚΕ
Ορισμένα ΕΚΕ εντάσσονται σε δέσμες, λόγω του αλληλένδετου, δυνητικά
ανταγωνιστικού ή ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους. Για τον σχηματισμό
δεσμών ΕΚΕ εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες αρχές:
— Η δέσμη αλληλένδετων ΕΚΕ ορίζεται ως «Δέσμη X η οποία περι
λαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ». Οι δέσμες αλληλένδετων έργων σχη
ματίστηκαν με σκοπό να προσδιοριστούν τα έργα που είναι όλα ανα
γκαία για την αντιμετώπιση του ίδιου διασυνοριακού σημείου συμφό
ρησης και τα οποία αποφέρουν συνέργειες εάν υλοποιηθούν από κοι
νού. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα έργα, προ
κειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη για ολόκληρη την Ένωση.
— Η δέσμη δυνητικά ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως «Δέσμη X η
οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ». Οι
δέσμες δυνητικά ανταγωνιστικών έργων εκφράζουν την αβεβαιότητα
όσον αφορά την έκταση του διασυνοριακού σημείου συμφόρησης.
Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν όλα τα ΕΚΕ
της δέσμης. Το κατά πόσον θα προχωρήσουν όλα τα έργα ή ένα ή
περισσότερα από αυτά επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των
αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των έργων πρέπει να
επανεκτιμάται κατά την επόμενη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ,
μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις ανάγκες σε δυναμικότητα.
— Η δέσμη ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως «Δέσμη X η οποία
περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ». Οι δέσμες ανταγωνιστικών
έργων αφορούν το ίδιο διασυνοριακό σημείο συμφόρησης. Ωστόσο,
υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα για την έκταση του σημείου συμφό
ρησης απ’ ό, τι στη δεύτερη περίπτωση ανωτέρω και, επομένως, είναι
σαφές ότι μόνο ένα από τα ΕΚΕ πρέπει να υλοποιηθεί. Η επιλογή του
έργου που θα προχωρήσει επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη
των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση
αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των έργων
πρέπει να επανεκτιμάται κατά την επόμενη διαδικασία προσδιορισμού
ΕΚΕ, εάν είναι απαραίτητο.
Όλα τα ΕΚΕ υπόκεινται στα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013.
2. Μεταχείριση των υποσταθμών, των νωτεπίνωτων (back-to-back) σταθμών
και των σταθμών συμπίεσης
Οι υποσταθμοί και οι νωτεπίνωτοι σταθμοί στα ηλεκτρικά δίκτυα και οι
σταθμοί συμπίεσης στα δίκτυα φυσικού αερίου θεωρούνται μέρος των
ΕΚΕ και δεν αναφέρονται ρητά, εάν η γραμμή μεταφοράς διέρχεται
από τη γεωγραφική τους θέση. Εάν βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία,
αναφέρονται ρητά. Αυτά τα στοιχεία υποδομής υπόκεινται στα δικαιώ
ματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 347/2013.
Β. Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος
1. Διάδρομος προτεραιότητας «Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασ
σών» («NSOG»)
Αριθ.

1.1.

Ορισμός

Δέσμη Βελγίου-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Zeebrugge και Canterbury
[έργο επί του παρόντος γνωστό ως ΝΕΜΟ], η οποία περιλαμβάνει τα ακό
λουθα ΕΚΕ:
1.1.1. Διασύνδεση του
Richborough (UK)

Zeebrugge

(BE)

με

τα

περίχωρα

του
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Αριθ.

Ορισμός

1.1.2. Εσωτερική γραμμή
Canterbury (UK)

μεταξύ

περιχώρων

του

Richborough

και

1.1.3. Εσωτερική γραμμή από Dungeness έως Sellindge και από Sellindge
έως Canterbury (UK)
1.2.

ΕΚΕ Βελγίου — σύνδεση δύο υπεράκτιων, έτοιμων για το ηλεκτρικό δίκτυο
κόμβων με τον χερσαίο υποσταθμό του Zeebrugge (BE) και προβλεπτικές
επενδύσεις που να καθιστούν δυνατές τις μελλοντικές διασυνδέσεις με τη
Γαλλία και/ή το Ηνωμένο Βασίλειο

1.3.

Δέσμη Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Endrup και Brunsbüttel, η οποία περιλαμ
βάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
1.3.1. Διασύνδεση του Endrup (DK) με το Niebüll (DE)
1.3.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Brunsbűttel και Niebűll (DE)

1.4.

Δέσμη Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Kasső και Dollern, η οποία περιλαμβάνει
τα ακόλουθα ΕΚΕ:
1.4.1. Διασύνδεση του Kasső (DK) με το Audorf (DE)
1.4.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Audorf και Hamburg/Nord (DE)
1.4.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Hamburg/Nord και Dollern (DE)

1.5.

ΕΚΕ διασύνδεσης Δανίας-Κάτω
Eemshaven (NL)

Χωρών

μεταξύ Endrup

(DK) και

1.6.

ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ιρλανδίας μεταξύ La Martyre (FR) και Great
Island ή Knockraha (IE)

1.7.

Δέσμη διασυνδέσεων Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
1.7.1. Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Cotentin (FR) και
περιχώρων του Exeter (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως FAB]
1.7.2. Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Tourbe (FR) και
Chilling (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IFA2]
1.7.3. Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Coquelles (FR) και
Folkestone (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ElecLink]

1.8.

ΕΚΕ διασύνδεσης Γερμανίας-Νορβηγίας μεταξύ Wilster (DE)
Tonstad (NO) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NORD.LINK]

1.9.

Δέσμη σύνδεσης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στην Ιρλανδία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισ
σότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
1.9.1. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου
Offaly (IE) και Pembroke και Pentir (UK)

μεταξύ

και

κομητείας

1.9.2. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των κόμβων
Coolkeeragh και Coleraine (IE), αφενός, και του σταθμού Hunterston
και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Islay, Argyll και Location
C (UK), αφετέρου
1.9.3. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ βόρειου κόμβου,
Δουβλίνου και Codling Bank (IE) και των Trawsfynyd και
Pembroke (UK)
1.9.4. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου
Ιρλανδίας (IE) και Pembroke (UK)

Βασιλείου

μεταξύ

κεντρικής

1.9.5. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ
Ιρλανδίας (IE) και Alverdiscott στο Devon (UK)

κεντρικής

1.9.6. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των ιρλανδικών
ακτών (IE) και του Pembroke (UK)
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1.10.

ΕΚΕ διασύνδεσης Νορβηγίας-Ηνωμένου Βασιλείου

1.11.

Δέσμη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία και των
σχετικών συνδέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα
ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
1.11.1. Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση στη βορειοδυτική Ιρλανδία
1.11.2. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ βορειοδυτικής
Ιρλανδίας (IE) και κεντρικής Αγγλίας (Midlands) (UK)
1.11.3. Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση (θαλασσινό νερό) στην Ιρλαν
δία – Glinsk
1.11.4. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Glinsk, στο
Mayo (IE), και Connah’s Quay, στο Deeside (UK)

1.12.

ΕΚΕ αποθήκευσης ενέργειας με συμπίεση αέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο –
Larne

2. Διάδρομος προτεραιότητας «Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορ
ρά-Νότου στη Δυτική Ευρώπη» («NSI West Electricity»)
Αριθ.

Ορισμός

2.1.

ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στην Αυστρία μεταξύ Westtirol και
Zell-Ziller (AT) για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Αυστρίας-Γερ
μανίας

2.2.

Δέσμη Βελγίου-Γερμανίας μεταξύ Lixhe και Oberzier [έργο επί του παρό
ντος γνωστό ως ALEGrO], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
2.2.1. Διασύνδεση του Lixhe (BE) με το Oberzier (DE)
2.2.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lixhe και Herderen (BE)
2.2.3. Νέος υποσταθμός στο Zutendaal (BE)

2.3.

Δέσμη Βελγίου-Λουξεμβούργου για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα
BE-LU, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
2.3.1. Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστή μετατόπι
σης φάσης στο Schifflange (LU)
2.3.2. Διασύνδεση του Aubange (BE) με το Bascharage/Schifflange (LU)

2.4.

ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ιταλίας μεταξύ Codrongianos (ΙΤ), Lucciana
(Κορσική, FR) και Suvereto (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως
SA.CO.I. 3]

2.5.

Δέσμη Γαλλίας-Ιταλίας μεταξύ Grande Ile και Piossasco, η οποία περιλαμ
βάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
2.5.1. Διασύνδεση του Grande Ile (FR) με το Piossasco (IT) [έργο επί του
παρόντος γνωστό ως Savoie-Piemont]
2.5.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Trino και Lacchiarella (IT)

2.6.

ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στην Ισπανία μεταξύ Santa Llogaia και
Bescanó (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης του
Bescanó (ES) με το Baixas (FR)

2.7.

ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ισπανίας μεταξύ Aquitaine (FR) και Χώρας των
Βάσκων (ES)

2.8.

ΕΚΕ συντονισμένης εγκατάστασης και λειτουργίας μετασχηματιστή μετατό
πισης φάσης στο Arkale (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδε
σης του Argia (FR) με το Arkale (ES)
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2.9.

ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Osterath
Philippsburg (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα δυτικά σύνορα

και

2.10.

ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Brunsbüttel-Grοβgartach και
Wilster-Grafenrheinfeld (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα βόρεια και
τα νότια σύνορα

2.11.

Δέσμη Γερμανίας-Αυστρίας-Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στην
περιοχή της Λίμνης της Κωνσταντίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα
ΕΚΕ:
2.11.1. Διασύνδεση της μεθοριακής περιοχής (DE) με τα Meiningen (AT)
και Rüthi (CH)
2.11.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ της περιοχής που οριοθετείται από τα
τμήματα Pkt Rommelsbach έως Herbertingen, Herbertingen έως
Tiengen και Pkt Wullenstetten έως Pkt Niederwangen (DE) και
των συνόρων Γερμανίας-Αυστρίας

2.12.

ΕΚΕ διασύνδεσης Γερμανίας-Κάτω Χωρών μεταξύ Niederrhein (DE) και
Doetinchem (NL)

2.13.

Δέσμη διασυνδέσεων Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρειας Ιρλανδίας), η
οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
2.13.1. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Woodland (IE)
και Turleenan (UK – Βόρεια Ιρλανδία)
2.13.2. Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Srananagh (IE)
και Turleenan (UK – Βόρεια Ιρλανδία)

2.14.

ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Ελβετίας μεταξύ Thusis/Sils (CH) και Verderio
Inferiore (IT)

2.15.

Δέσμη Ιταλίας-Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα IT-CH,
η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
2.15.1. Διασύνδεση του Airolo (CH) με το Baggio (IT)
2.15.2. Αναβάθμιση του υποσταθμού του Magenta (IT)
2.15.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pavia και Piacenza (IT)
2.15.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Tirano και Verderio (IT)

2.16.

Δέσμη Πορτογαλίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα PT-ES, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
2.16.1. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Alfena (PT)
2.16.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Vila Fria (PT)
2.16.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Frades B, Ribeira de Pena και Feira (PT)

2.17.

ΕΚΕ διασύνδεσης Πορτογαλίας-Ισπανίας μεταξύ
Conde-Recarei (PT) και Beariz-Fontefría (ES)

Vila

Fria-Vila

do

2.18.

ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση
στην Αυστρία – Kaunertal στο Τυρόλο

2.19.

ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία – Obervermunt
werk II στην επαρχία Vorarlberg

2.20.

ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση
στην Αυστρία – Limberg III στο Salzburg

2.21.

ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Γερμανία – Riedl
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3. Διάδρομος προτεραιότητας «Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας
Βορρά – Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη»
(«NSI East Electricity»)
Αριθ.

3.1.

Ορισμός

Δέσμη Αυστρίας-Γερμανίας μεταξύ St. Peter και Isar, η οποία περιλαμβάνει
τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.1.1. Διασύνδεση του St. Peter (AT) με το Isar (DE)
3.1.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ St. Peter και Tauern (AT)
3.1.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ St. Peter και Ernsthofen (AT)

3.2.

Δέσμη Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Lienz και της περιφέρειας Veneto, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.2.1. Διασύνδεση μεταξύ του Lienz (AT) και της περιφέρειας Veneto (IT)
3.2.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lienz και Obersielach (AT)
3.2.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ του Volpago και του βόρειου τμήματος
της Βενετίας (IT)

3.3.

ΕΚΕ διασύνδεσης Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Nauders (AT) και της περιο
χής του Μιλάνου (IT)

3.4.

ΕΚΕ διασύνδεσης Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Wurmlach (AT) και
Somplago (IT)

3.5.

Δέσμη Βοσνίας και Ερζεγοβίνης-Κροατίας μεταξύ Banja Luka και Lika, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.5.1. Διασύνδεση της Banja Luka (BA) με τη Lika (HR)
3.5.2. Εσωτερικές γραμμές μεταξύ Brinje, Lika, Velebit και Konjsko (HR)

3.6.

Δέσμη Βουλγαρίας για αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ των συνόρων με
την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.6.1. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vetren και Blagoevgrad (BG)
3.6.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Tsarevets και Plovdiv (BG)

3.7.

Δέσμη Βουλγαρίας-Ελλάδας μεταξύ Maritsa East 1 και Νέας Σάντας, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.7.1. Διασύνδεση του Maritsa East 1 (BG) με τη Νέα Σάντα (EL)
3.7.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Plovdiv (BG)
3.7.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Maritsa East 3 (BG)
3.7.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Burgas (BG)

3.8.

Δέσμη Βουλγαρίας-Ρουμανίας για αύξηση της δυναμικότητας, η οποία περι
λαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.8.1. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Dobrudja και Burgas (BG)
3.8.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vidino και Svoboda (BG)
3.8.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ του Svoboda (BG) και του σημείου δια
κλάδωσης της διασύνδεσης Βάρνας (BG) - Stupina (RO) στη Βουλ
γαρία
3.8.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Cernavoda και Stalpu (RO)
3.8.5. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gutinas και Smardan (RO)
3.8.6. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gadalin και Suceava (RO)

3.9.

Δέσμη Κροατίας-Ουγγαρίας-Σλοβενίας μεταξύ Žerjavenec/Heviz και Cirko
vce, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.9.1. Διασύνδεση των Žerjavenec (HR) και Heviz (HU) με το Cirkovce (SI)
3.9.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Divača και Beričevo (SI)
3.9.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Beričevo και Podlog (SI)
3.9.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Podlog και Cirkovce (SI)
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3.10.

Ορισμός

Δέσμη Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μεταξύ της πόλης Hadera και της περιφέ
ρειας Αττικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Euro Asia Interconnector
(ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός)], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα
ΕΚΕ:
3.10.1. Διασύνδεση της Hadera (IL) με τον Βασιλικό (CY)
3.10.2. Διασύνδεση του Βασιλικού (CY) με την Κορακιά στην Κρήτη (EL)
3.10.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας
Αττικής (EL)

3.11.

Δέσμη εσωτερικών γραμμών στην Τσεχική Δημοκρατία για αύξηση της
δυναμικότητας στα βορειοδυτικά και τα νότια σύνορα, η οποία περιλαμβάνει
τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.11.1. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vernéřov και Vítkov (CZ)
3.11.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vitkov και Prestice (CZ)
3.11.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Přeštice και Kočín (CZ)
3.11.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kocin και Mirovka (CZ)
3.11.5. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mírovka και Čebín (CZ)

3.12.

ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Lauchstädt και Meitingen
για αύξηση της δυναμικότητας στα ανατολικά σύνορα

3.13.

ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Halle/Saale και Schweinfurt
για αύξηση της δυναμικότητας στην ανατολική πλευρά του διαδρόμου Βορ
ρά-Νότου

3.14.

Δέσμη Γερμανίας-Πολωνίας μεταξύ Eisenhűttenstadt και Plewiska [έργο επί
του παρόντος γνωστό ως GerPol Power Bridge], η οποία περιλαμβάνει τα
ακόλουθα ΕΚΕ:
3.14.1. Διασύνδεση του Eisenhűttenstadt (DE) με το Plewiska (PL)
3.14.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Krajnik και Baczyna (PL)
3.14.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mikułowa και Świebodzice (PL)

3.15.

Δέσμη Γερμανίας-Πολωνίας μεταξύ Vierraden και Krajnik, η οποία περιλαμ
βάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.15.1. Διασύνδεση του Vierraden (DE) με το Krajnik (PL)
3.15.2. Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστών μετα
τόπισης φάσης στις γραμμές διασύνδεσης Krajnik (PL) –
Vierraden (DE) και Mikułowa (PL) – Hagenwerder (DE)

3.16.

Δέσμη Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ Gőnyü και Gabčikovo, η οποία περι
λαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.16.1. Διασύνδεση του Gőnyü (HU) με το Gabčikovo (SK)
3.16.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Velký Ďur και Gabčikovo (SK)
3.16.3. Επέκταση του υποσταθμού του Győr (HU)

3.17.

ΕΚΕ διασύνδεσης Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ Sajóvánka (HU) και Rimav
ská Sobota (SK)

3.18.

Δέσμη Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ της περιοχής Kisvárda και της πόλης
Velké Kapušany, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.18.1. Διασύνδεση της περιοχής Kisvárda (HU) με την πόλη Velké
Kapušany (SK)
3.18.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lemešany και Velké Kapušany (SK)

3.19.

Δέσμη Ιταλίας-Μαυροβουνίου μεταξύ Villanova και Lastva, η οποία περι
λαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.19.1. Διασύνδεση της Villanova (IT) με τη Lastva (ME)
3.19.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Fano και Teramo (IT)
3.19.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Foggia και Villanova (IT)
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3.20.

Ορισμός

Δέσμη Ιταλίας-Σλοβενίας μεταξύ δυτικού Udine και Okroglo, η οποία περι
λαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.20.1. Διασύνδεση του δυτικού Udine (IT) με το Okroglo (SI)
3.20.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ δυτικού Udine και Redipuglia (IT)

3.21.

ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Σλοβενίας μεταξύ Salgareda (IT) και της περιφέ
ρειας Divača-Bericevo (SI)

3.22.

Δέσμη Ρουμανίας-Σερβίας μεταξύ Resita και Pancevo, η οποία περιλαμβάνει
τα ακόλουθα ΕΚΕ:
3.22.1. Διασύνδεση της Resita (RO) με το Pancevo (RS)
3.22.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Portile de Fier και Resita (RO)
3.22.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Resita και Timisoara/Sacalaz (RO)
3.22.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Arad και Timisoara/Sacalaz (RO)

3.23.

ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Βουλγαρία – Yadenitsa

3.24.

ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Ελλάδα – Αμφιλοχία

3.25.

ΕΚΕ ηλεκτρικών συσσωρευτών στην κεντρική και νότια Ιταλία

3.26.

ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Πολωνία – Młoty

4. Διάδρομος προτεραιότητας «Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέρ
γειας της περιοχής της Βαλτικής» («ΒΕΜΙΡ Electricity»)
Αριθ.

Ορισμός

4.1.

ΕΚΕ διασύνδεσης Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Ishőj/Bjæverskov (DK) και
Bentwisch/Gűstrow (DE) μέσω των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Kriegers
Flak (DK) και Baltic 2 (DE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Kriegers
Flak Combined Grid Solution]

4.2.

Δέσμη Εσθονίας-Λετονίας μεταξύ Kilingi-Nõmme και Ρίγας [έργο επί του
παρόντος γνωστό ως 3η διασύνδεση], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα
ΕΚΕ:
4.2.1. Διασύνδεση του Kilingi-Nõmme (EE) με τον υποσταθμό CHP2 της
Ρίγας (LV)
4.2.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Harku και Sindi (EE)

4.3.

ΕΚΕ ηλεκτρικής διασύνδεσης, με συγχρονισμό συχνότητας, της Εσθονίας/
Λετονίας/Λιθουανίας με τα δίκτυα της ηπειρωτικής Ευρώπης

4.4.

Δέσμη Λετονίας-Σουηδίας για αύξηση της δυναμικότητας [έργο επί του
παρόντος γνωστό ως NordBalt], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
4.4.1. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ventspils, Tume και Imanta (LV)
4.4.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ekhyddan και Nybro/Hemsjö (SE)

4.5.

Δέσμη Λιθουανίας-Πολωνίας μεταξύ Alytus (LT) και Elk (PL), η οποία
περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
4.5.1. Λιθουανικό τμήμα της διασύνδεσης από Alytus (LT) έως τα σύνορα
Λιθουανίας-Πολωνίας
4.5.2. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Stanisławów και Olsztyn Mątki (PL)
4.5.3. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kozienice και Siedlce Ujrzanów (PL)
4.5.4. Εσωτερική γραμμή μεταξύ Płock και Olsztyn Mątki (PL)

4.6.

ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Εσθονία – Muuga

4.7.

ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη
Λιθουανία – Kruonis
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5. Διάδρομος προτεραιότητας «Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στη
δυτική Ευρώπη» («NSI West Gas»)
Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιρλανδίας και
Ηνωμένου Βασιλείου:
Αριθ.

Ορισμός

5.1.

Δέσμη για αμφίδρομες ροές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς και από την Ιρλανδία προς το Ηνωμένο
Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
5.1.1. Φυσική αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Moffat (Ιρλανδία/
Ηνωμένο Βασίλειο)
5.1.2. Αναβάθμιση του αγωγού SNIP (μεταξύ Σκωτίας και Βόρειας Ιρλαν
δίας) ώστε να εξυπηρετεί τη φυσική αντίστροφη ροή μεταξύ Bally
lumford και Twynholm
5.1.3. Ανάπτυξη της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης αερίου Islandma
gee Underground Gas Storage (UGS) στο Larne (Βόρεια Ιρλανδία)

5.2.

ΕΚΕ αδελφοποίησης του χερσαίου συστήματος της Νοτιοδυτικής Σκωτίας
μεταξύ Cluden και Brighouse Bay. (Ηνωμένο Βασίλειο)

5.3.

ΕΚΕ τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Shan
non, που βρίσκεται μεταξύ Tarbert και Ballylongford (Ιρλανδία)

Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πορτογαλίας,
Ισπανίας, Γαλλίας και Γερμανίας:
Αριθ.

Ορισμός

5.4.

ΕΚΕ 3ου σημείου διασύνδεσης της Πορτογαλίας με την Ισπανία

5.5.

ΕΚΕ ανατολικού άξονα Ισπανίας-Γαλλίας – Σημείο διασύνδεσης της Ιβηρι
κής Χερσονήσου με τη Γαλλία στο Le Perthus [επί του παρόντος γνωστό ως
Midcat]

5.6.

ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά – Αντίστροφη
ροή από τη Γαλλία προς τη Γερμανία στο σημείο διασύνδεσης Obergailbach/
Medelsheim (Γαλλία)

5.7.

ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον αγωγό
της Βουργουνδίας μεταξύ Etrez και Voisines (Γαλλία)

5.8.

ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον ανατολικό
αγωγό της Λυών μεταξύ Saint-Avit και Etrez (Γαλλία)

Αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιταλίας, Ελβετίας, Γερμανίας και Βελγίου/Γαλ
λίας:
Αριθ.

Ορισμός

5.9.

ΕΚΕ διασύνδεσης Ελβετίας-Γαλλίας με αντίστροφη ροή

5.10.

ΕΚΕ διασύνδεσης με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στη Γερμανία

5.11.

ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Ελβετίας με αντίστροφη ροή στο σημείο διασύν
δεσης Passo Gries

5.12.

ΕΚΕ διασύνδεσης με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στο σημείο δια
σύνδεσης Eynatten (Γερμανία)
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Ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ Κάτω Χωρών, Βελγίου, Γαλλίας
και Λουξεμβούργου:
Ορισμός

Αριθ.

5.13.

ΕΚΕ νέας διασύνδεσης του Pitgam (Γαλλία) με το Maldegem (Βέλγιο)

5.14.

ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον αγωγό
Arc de Dierrey μεταξύ Cuvilly, Dierrey και Voisines (Γαλλία)

5.15.

Δέσμη για τη βελτιστοποίηση του σταθμού συμπίεσης αερίου στις Κάτω
Χώρες, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
5.15.1. Emden (μεταξύ Νορβηγίας και Κάτω Χωρών)
5.15.2. Winterswijk/Zevenaar (μεταξύ Κάτω Χωρών και Γερμανίας)
5.15.3. Bocholtz (μεταξύ Κάτω Χωρών και Γερμανίας)
5.15.4. “s Gravenvoeren (μεταξύ Κάτω Χωρών και Βελγίου)
5.15.5. Hilvarenbeek (μεταξύ Κάτω Χωρών και Βελγίου)

5.16.

ΕΚΕ επέκτασης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Zeebrugge

5.17.

Δέσμη μεταξύ Λουξεμβούργου, Γαλλίας και Βελγίου, η οποία περιλαμβάνει
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
5.17.1. Διασύνδεση της Γαλλίας με το Λουξεμβούργο
5.17.2. Ενίσχυση της διασύνδεσης του Βελγίου με το Λουξεμβούργο

Άλλα έργα:
Αριθ.

Ορισμός

5.18.

ΕΚΕ ενίσχυσης του γερμανικού δικτύου όσον αφορά τις δυναμικότητες δια
σύνδεσης με την Αυστρία [επί του παρόντος γνωστό ως φάση I του αγωγού
Monaco] (Haiming/Burghausen-Finsing)

5.19.

ΕΚΕ σύνδεσης της Μάλτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου (αγωγός
φυσικού αερίου για σύνδεση με την Ιταλία στη Gela και πλωτή μονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ(FSRU)).

5.20.

ΕΚΕ αγωγού φυσικού αερίου για τη σύνδεση της Αλγερίας με την Ιταλία
(Σαρδηνία) και τη Γαλλία (Κορσική) [επί του παρόντος γνωστό ως αγωγοί
Galsi & Cyréné]

6. Διάδρομος προτεραιότητας “Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην
κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East Gas»)
Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πολωνίας,
Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας συνδέοντας τους τερ
ματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην Πολωνία και την Κροατία:
Αριθ.

6.1.

Ορισμός

Δέσμη αναβάθμισης της διασύνδεσης Τσεχικής Δημοκρατίας-Πολωνίας και
σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στη δυτική Πολωνία, η οποία περιλαμβά
νει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.1.1.

Διασύνδεση Πολωνίας-Τσεχικής Δημοκρατίας [έργο επί του παρό
ντος γνωστό ως Stork II] μεταξύ Libhošť/Hať (CZ/PL) και
Kędzierzyn (PL)

6.1.2.

Αγωγός Lwówek-Odolanów

6.1.3.

Σταθμός συμπίεσης Odolanów
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Αριθ.

Ορισμός

6.1.4.

Αγωγός Czeszów-Wierzchowice

6.1.5.

Αγωγός Czeszów-Kiełczów

6.1.6.

Αγωγός Zdzieszowice-Wrocław

6.1.7.

Αγωγός Zdzieszowice-Kędzierzyn

6.1.8.

Αγωγός Twaróg-Tworzeń

6.1.9.

Αγωγός Tworóg-Kędzierzyn

6.1.10. Αγωγός Pogórska Wola-Tworzeń
6.1.11. Αγωγός Strachocina-Pogórska Wola
6.2.

Δέσμη διασύνδεσης Πολωνίας-Σλοβακίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύ
σεων στην ανατολική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.2.1. Διασύνδεση Πολωνίας-Σλοβακίας
6.2.2. Σταθμός συμπίεσης Rembelszczyzna
6.2.3. Αγωγός Rembelszczyzna-Wola Karczewska
6.2.4. Αγωγός Wola Karczewska-Wronów
6.2.5. Κόμβος Wronów
6.2.6. Αγωγός Rozwadów-Końskowola-Wronów
6.2.7. Αγωγός Jarosław-Rozwadów
6.2.8. Αγωγός Hermanowice-Jarosław
6.2.9. Αγωγός Hermanowice-Strachocina

6.3.

ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Σλοβακίας-Ουγγαρίας μεταξύ Vel’ké Zlievce (SK),
Balassagyarmat στα σύνορα (SK/HU) και Vecsés (HU)

6.4.

ΕΚΕ αμφίδρομης διασύνδεσης Αυστρίας-Τσεχικής Δημοκρατίας (BACI)
μεταξύ Baumgarten (AT), Reinthal (CZ/AT) και Břeclav (CZ)

Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή αερίου από τερματικό σταθμό ΥΦΑ
της Κροατίας προς γειτονικές χώρες:
Αριθ.

6.5.

Ορισμός

Δέσμη πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Krk και αγωγών εκκέ
νωσης προς Ουγγαρία, Σλοβενία και Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει τα ακό
λουθα ΕΚΕ:
6.5.1. Πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Krk (HR)
6.5.2. Αγωγός αερίου Zlobin
Slobodnica (HR)

– Bosiljevo

–

Sisak –

Kozarac –

6.5.3. Αγωγός εκκένωσης ΥΦΑ Omišalj – Zlobin (HR) – Rupa (HR)/
Jelšane (SI) – Kalce (SI) ή
6.5.4. Αγωγός αερίου Omišalj (HR) – Casal Borsetti (IT)
6.6.

ΕΚΕ διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας (Bosiljevo – Karlovac – Lučko –
Zabok – Rogatec (SI))

6.7.

ΕΚΕ διασύνδεσης
Vodice (SI))

Σλοβενίας-Ιταλίας

(Gorizia

(IT)/Šempeter

(SI)

–
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Έργα που καθιστούν δυνατές τις ροές φυσικού αερίου από τον νότιο
διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ της
Ελλάδας μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας έως την Ουγ
γαρία, καθώς και την Ουκρανία, και τα οποία περιλαμβάνουν δυναμικό
τητα αντίστροφης ροής από Νότο προς Βορρά και ενσωμάτωση των
συστημάτων διαμετακόμισης και μεταφοράς:
Αριθ.

Ορισμός

6.8.

Δέσμη διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και αναγκαίων ενισχύσεων στη
Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.8.1. Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως
IGB] μεταξύ Κομοτηνής (EL) και Stara Zagora (BG)
6.8.2. Αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης
του βουλγαρικού συστήματος μεταφοράς

6.9.

Δέσμη τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα
από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.9.1. Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου για ΥΦΑ στην Ελλάδα
6.9.2. Τερματικός σταθμός Αιγαίου για την εισαγωγή ΥΦΑ

6.10.

ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Βουλγαρίας-Σερβίας (επί του παρόντος γνωστό ως
IBS]

6.11.

ΕΚΕ μόνιμης αντίστροφης ροής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταξύ
Kula (BG) και Σιδηροκάστρου (EL)

6.12.

ΕΚΕ αύξησης της μεταφορικής ικανότητας του υπάρχοντος αγωγού από
Βουλγαρία προς Ελλάδα

6.13.

Δέσμη διαδρόμου μεταφοράς Ρουμανίας-Ουγγαρίας-Αυστρίας, η οποία περι
λαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.13.1. Αγωγός Városföld-Ercsi – Győr + επέκταση του σταθμού συμπίεσης
Városföld + τροποποίηση της κεντρικής όσμησης
6.13.2. Αγωγός Ercsi-Százhalombatta
6.13.3. Σταθμός συμπίεσης Csanádpalota ή Algyő

6.14.

ΕΚΕ αντίστροφης ροής μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας στο Csanádpalota
ή το Algyő (HU)

6.15.

Δέσμη ενσωμάτωσης του συστήματος διαμετακόμισης και μεταφοράς και
υλοποίησης της αντίστροφης ροής στη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνει τα
ακόλουθα ΕΚΕ:
6.15.1. Ενσωμάτωση του ρουμανικού συστήματος διαμετακόμισης και μετα
φοράς
6.15.2. Αντίστροφη ροή στην Isaccea

Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή του αερίου που φθάνει στην Ιταλία
από τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς
ΥΦΑ με βόρεια κατεύθυνση προς Αυστρία, Γερμανία και Τσεχική Δημο
κρατία (καθώς και προς τον διάδρομο NSI West):
Αριθ.

Ορισμός

6.16.

ΕΚΕ αγωγού Tauerngasleitung
überackern (DE) και Tarvisio (IT)

(TGL)

μεταξύ

Haiming

(AT)/

6.17.

ΕΚΕ σύνδεσης με το Oberkappel (AT) από τον νότιο κλάδο του τσεχικού
συστήματος μεταφοράς
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Αριθ.

Ορισμός

6.18.

PCI Αγωγός Αδριατικής (IT)

6.19.

ΕΚΕ χερσαίου τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη βόρεια Αδριατική (IT) (1)

(1) Η ακριβής χωροθέτηση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατική θα αποφασιστεί με
συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της Σλοβενίας.

Έργα που καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη ικανότητας υπόγειας αποθή
κευσης φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη:
Αριθ.

6.20.

Ορισμός

Δέσμη αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώ
πη, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.20.1. Κατασκευή νέας εγκατάστασης αποθήκευσης στο έδαφος της Βουλ
γαρίας
6.20.2. Επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου
Chiren
6.20.3. Εγκατάσταση αποθήκευσης «Νότια Καβάλα» στην Ελλάδα
6.20.4. Εγκατάσταση αποθήκευσης Depomures στη Ρουμανία

Άλλα έργα:
Αριθ.

Ορισμός

6.21.

ΕΚΕ αγωγού Ιονίου-Αδριατικής (Fieri (AB) – Split (HR))

6.22.

Δέσμη έργου διασυνδετήριου αγωγού Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Ρουμανίας, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
6.22.1. Αγωγός φυσικού αερίου Constanța (RO) – Arad
Csanádpalota (HU) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως AGRI]

–

6.22.2. Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Constanța (RO)
6.23.

ΕΚΕ
διασύνδεσης
Ουγγαρίας-Σλοβενίας
(Nagykanizsa
Tornyiszentmiklós (HU) – Lendava (SI) – Kidričevo)

–

7. Διάδρομος προτεραιότητας «Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού
αερίου» («SGC»)
Αριθ.

7.1.

Ορισμός

Δέσμη ενοποιημένων, ειδικών και επιδεχόμενων κλιμάκωση υποδομών μετα
φοράς, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά τουλάχιστον 10 bcm/a
(δισεκατ. κυβικά μέτρα ετησίως) φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιο
χής της Κασπίας, μέσω Γεωργίας και Τουρκίας, με τελικό προορισμό τις
αγορές της ΕΕ από δύο πιθανές οδούς —μία που διασχίζει τη Νοτιοανατο
λική Ευρώπη και καταλήγει στην Αυστρία και μια άλλη που φθάνει στην
Ιταλία μέσω της Αδριατικής—, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα ΕΚΕ:
7.1.1. Αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν μέσω Τουρ
κίας, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν και Κασπίας [έργο επί του παρόντος
γνωστό ως συνδυασμός των έργων «Αγωγός φυσικού αερίου
Ανατολίας» (TANAP), «Επέκταση του αγωγού του νοτίου Καυκά
σου» (SCP-(F)X) και «Διακασπιακός αγωγός φυσικού αερίου» (TCP)]
7.1.2. Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL)
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Αριθ.

Ορισμός

7.1.3. Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αλβανίας και
της Αδριατικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως «Αδριατικός αγω
γός φυσικού αερίου» (TAP)]
7.1.4. Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αδριατικής
[έργο επί του παρόντος γνωστό ως «Διασυνδετήριος αγωγός Τουρ
κίας-Ελλάδας-Ιταλίας» (ITGI)
7.1.5. Αγωγός αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Αυστρίας μέσω Ρουμανίας και
Ουγγαρίας
7.2.

ΕΚΕ το οποίο συνίσταται σε ενοποιημένες, ειδικές και επιδεχόμενες κλιμά
κωση υποδομές μεταφοράς και στον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά
τουλάχιστον 8 bcm/a φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιοχής της
Κασπίας (Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν) στη Ρουμανία, και περιλαμβά
νει τα ακόλουθα έργα:
7.2.1. Υποθαλάσσιος αγωγός αερίου στην Κασπία μεταξύ Τουρκμενιστάν
και Αζερμπαϊτζάν [έργο επί του παρόντος γνωστό ως «Διακασπιακός
αγωγός φυσικού αερίου» (TCP)]
7.2.2. Αναβάθμιση του αγωγού μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας μέσω
Γεωργίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως «Επέκταση του αγωγού
του νοτίου Καυκάσου» (SCP-(F)X)]
7.2.3. Υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει τη Γεωργία με τη Ρουμανία [έργο
επί του παρόντος γνωστό ως White Stream]

7.3.

Δέσμη υποδομών φυσικού αερίου, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μετα
φορά αερίου από τις νέες πηγές που αποτελούν τα υπεράκτια κοιτάσματα της
Ανατολικής Μεσογείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα ΕΚΕ:
7.3.1. Αγωγός από την ανοικτή θάλασσα της Κύπρου προς την ηπειρωτική
Ελλάδα μέσω Κρήτης
7.3.2. Αποθήκευση ΥΦΑ στην Κύπρο [έργο επί του παρόντος γνωστό ως
«Αποθήκευση φυσικού αερίου Μεσογείου»]

7.4.

Δέσμη διασυνδέσεων με την Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα
ΕΚΕ:
7.4.1. Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL) με ελάχιστη δυναμι
κότητα 3bcm/a
7.4.2. Διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας με ελάχιστη
μεταφορική ικανότητα 3 bcm/a [έργο επί του παρόντος γνωστό ως
ITB]

8. Διάδρομος προτεραιότητας «Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέρ
γειας της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα του αερίου» («BEMIP
Gas»)
Αριθ.

Ορισμός

8.1.

Δέσμη παροχής ΥΦΑ στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η
οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
8.1.1. Διασυνδετήριος αγωγός Balticconnector μεταξύ Εσθονίας και Φινλαν
δίας και
8.1.2. Ένας από τους ακόλουθους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ:
8.1.2.1. ΥΦΑ Finngulf
8.1.2.2. ΥΦΑ Paldiski
8.1.2.3. ΥΦΑ Ταλλίν
8.1.2.4. ΥΦΑ Λετονίας
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Αριθ.

Ορισμός

8.2.

Δέσμη αναβάθμισης της υποδομής στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής
Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ:
8.2.1. Ενίσχυση της διασύνδεσης Λετονίας-Λιθουανίας
8.2.2. Ενίσχυση της διασύνδεσης Εσθονίας-Λετονίας
8.2.3. Ενίσχυση της δυναμικότητας του αγωγού Klaipeda-Kiemenai στη
Λιθουανία
8.2.4. Εκσυγχρονισμός και επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευ
σης φυσικού αερίου στο Incukalns

8.3.

ΕΚΕ διασύνδεσης Πολωνίας-Δανίας «Αγωγός Βαλτικής»

8.4.

ΕΚΕ επέκτασης της δυναμικότητας στα σύνορα Δανίας-Γερμανίας

8.5.

ΕΚΕ διασύνδεσης Πολωνίας-Λιθουανίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως
GIPL]

8.6.

ΕΚΕ τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Gothenburg στη Σουηδία

8.7.

ΕΚΕ επέκτασης της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Świ
noujście στην Πολωνία

8.8.

ΕΚΕ αναβάθμισης των σημείων εισόδου Lwówek και Włocławek του αγω
γού Yamal-Europe στην Πολωνία

9. Διάδρομος προτεραιότητας «Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην
κεντροανατολική Ευρώπη» («OSC»)
Αριθ.

Ορισμός

9.1.

ΕΚΕ αγωγού Adamowo-Brody: αγωγός που συνδέει τις εγκαταστάσεις δια
κίνησης της εταιρείας JSC UkrTransNafta στο Brody (Ουκρανία) με το
συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης του Adamowo (Πολωνία)

9.2.

ΕΚΕ αγωγού Μπρατισλάβας-Schwechat: αγωγός που συνδέει το Schwechat
(Αυστρία) με τη Μπρατισλάβα (Σλοβακική Δημοκρατία)

9.3.

ΕΚΕ αγωγών JANAF-Adria: ανακατασκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και
αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υφιστάμενων αγωγών JANAF
και Adria που συνδέουν τον θαλάσσιο λιμένα Omisalj της Κροατίας με το
νότιο τμήμα του αγωγού Druzhba (Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακική Δημο
κρατία)

9.4.

ΕΚΕ Litvínov (Τσεχική Δημοκρατία)-Spergau (Γερμανία): έργο επέκτασης
του αγωγού αργού πετρελαίου Druzhba μέχρι το διυλιστήριο TRM Spergau

9.5.

Δέσμη αγωγού της Πομερανίας (Πολωνία), η οποία περιλαμβάνει τα ακό
λουθα ΕΚΕ:
9.5.1 Κατασκευή τερματικού σταθμού πετρελαίου στο Gdańsk
9.5.2 Επέκταση του αγωγού της Πομερανίας: βρόχοι και δεύτερη γραμμή
στον αγωγό της Πομερανίας που συνδέει το συγκρότημα δεξαμενών
αποθήκευσης Plebanka (κοντά στο Płock) με τον τερματικό σταθμό
διακίνησης του Gdańsk.

9.6.

ΕΚΕ TAL Plus: επέκταση της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού TAL
μεταξύ Τεργέστης (Ιταλία) και Ingolstadt (Γερμανία)
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10. Θεματικό πεδίο προτεραιότητας «Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων»
Αριθ.

Ορισμός

10.1.

Έργο πράσινης ζώνης στον Βόρειο Ατλαντικό (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο/
Βόρεια Ιρλανδία): ελάττωση της περικοπής φορτίου (curtailment) στην περί
πτωση της αιολικής ενέργειας με την υλοποίηση επικοινωνιακής υποδομής,
την ενίσχυση του ελέγχου των ηλεκτρικών δικτύων και την καθιέρωση (δια
συνοριακών) πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της ζήτησης

10.2.

Green-Me (Γαλλία, Ιταλία): αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, με την εφαρμογή συστημάτων αυτοματοποίησης, ελέγχου
και παρακολούθησης σε υποσταθμούς ΥΤ και ΥΤ/ΜΤ, προηγμένης επικοι
νωνίας με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
και αποθήκευσης σε πρωτεύοντες υποσταθμούς
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Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα των
έργων κοινού ενδιαφέροντος για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση
στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών [κεφάλαιο V του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1)]
Η Επιτροπή τονίζει ότι θεωρεί σημαντικό η χρηματοδότηση από την ΕΕ και τα
κράτη μέλη να επεκταθεί σε επιχορηγήσεις για εργασίες ούτως ώστε να καταστεί
δυνατή η εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό τη μεγαλύτερη
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, των υποκαταστάσεων και των οδών
εφοδιασμού. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να υποβάλει προτάσεις προς την κατεύ
θυνση αυτή, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την παρακολούθηση
της εφαρμογής έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της έκθεσης που προ
βλέπεται από το άρθρο 17 του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμ
μές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

(1) Βλέπε σελίδα 39 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

