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Τροπολογία 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
  

Πρόταση απόρριψης

Η Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της 
πρότασης της Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός που προτείνει η Επιτροπή είναι ένα υπερβολικά γραφειοκρατικό και δαπανηρό 
όργανο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε ζητήσει "τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού που 
θα παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να συνεργάζονται".

Τροπολογία 21
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση 
Οργανισμού Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 
ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της θα 
απαιτήσει τις αντίστοιχες αλλαγές σε 
ολόκληρο το κείμενο).

Or. es
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Τροπολογία 22
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
2007 ζήτησε από την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα σχετικά με τη σύσταση 
ανεξάρτητου μηχανισμού για τη 
συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών. 

(4) Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
2007 ζήτησε από την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα σχετικά με τη σύσταση 
ανεξάρτητου μηχανισμού που θα παρέχει 
τη δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές να συνεργάζονται και να 
λαμβάνουν αποφάσεις για σημαντικά 
διασυνοριακά ζητήματα.

Or. es

Τροπολογία 23
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Προς επίτευξη των στόχων της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, τα 
κράτη μέλη πρέπει να συνεργασθούν 
στενά και να εξαλείψουν τα εμπόδια στις 
διασυνοριακές ανταλλαγές. Η δημιουργία 
ανεξάρτητου μηχανισμού που θα 
πληρώσει το υφιστάμενο σήμερα κενό 
ανταποκρίνεται στο διπλό στόχο να 
ενταχθεί η ευρωπαϊκή προοπτική στην 
άσκηση των αρμοδιοτήτων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και να συμβάλει στην 
αποτελεσματικότητα των κοινοτικών 
αρχών της ίσης μεταχείρισης, των ίσων 
όρων πρόσβασης στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφοράς αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και στην καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας δημιουργείται ως ένα 



AM\712362EL.doc 5/71 PE402.870v01-00

EL

όργανο που θα παρέχει τη δυνατότητα 
στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε μια 
ευρωπαϊκή προοπτική και να 
συμμετάσχουν, επί κοινών βάσεων, στην 
άσκηση των λειτουργιών της ευρωπαϊκής 
διάστασης.

Or. es

Τροπολογία 24
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων 
όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους 
για μια κεντρική οντότητα, διαπιστώθηκε 
ότι μια ανεξάρτητη κεντρική οντότητα 
εμφάνιζε αρκετά μακροπρόθεσμα 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες 
εναλλακτικές δυνατότητες. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ιδρυθεί ένας οργανισμός 
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας, στο εξής «ο Οργανισμός».

(5) Βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων 
όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους 
για μια κεντρική οντότητα, διαπιστώθηκε 
ότι μια ανεξάρτητη κεντρική οντότητα 
εμφάνιζε αρκετά μακροπρόθεσμα 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες 
εναλλακτικές δυνατότητες. Το μοντέλο του 
"οργανισμού" επελέγη έναντι άλλων, επί 
παραδείγματι του μοντέλου ERGEG+. Τα 
μοντέλα που απερρίφθησαν πρέπει να 
επανεξετασθούν εάν ο οργανισμός δεν 
αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή απέρριψε ορισμένες άλλες εναλλακτικές δυνατότητες, όπως το μοντέλο ERGEG+ ή 
μια δομή παρόμοια με εκείνη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Εάν το 
μοντέλο του οργανισμού που επιλεγεί δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η Επιτροπή 
πρέπει να επανεξετάσει τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες και να τροποποιήσει τον κανονισμό 
αναλόγως.
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Τροπολογία 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων 
όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους 
για μια κεντρική οντότητα, διαπιστώθηκε 
ότι μια ανεξάρτητη κεντρική οντότητα 
εμφάνιζε αρκετά μακροπρόθεσμα 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες 
εναλλακτικές δυνατότητες. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ιδρυθεί ένας οργανισμός
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας, στο εξής «ο Οργανισμός».

(5) Βάσει της εκτίμησης των επιπτώσεων 
όσον αφορά τους απαιτούμενους πόρους 
για μια κεντρική οντότητα, διαπιστώθηκε 
ότι μια ανεξάρτητη κεντρική οντότητα 
εμφάνιζε αρκετά μακροπρόθεσμα 
πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες 
εναλλακτικές δυνατότητες. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να ιδρυθεί ένα δίκτυο συνεργασίας 
των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, στο 
εξής «το Δίκτυο».

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του υπό εξέταση νομοθετικού κειμένου· η 
έγκρισή της θα επιβάλει αντίστοιχες 
τεχνικές προσαρμογές σε ολόκληρο το 
κείμενο).

Or. fr

Τροπολογία 26
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 
τον κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 
αναγκαίο, τη συμπλήρωση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ. 
Προς τούτο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η ανεξαρτησία, οι τεχνικές 
και ρυθμιστικές ικανότητες, η διαφάνεια 
και η αποτελεσματικότητα του 

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 
τον κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 
αναγκαίο, τη συμπλήρωση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ. 
Προς τούτο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η ανεξαρτησία του 
Οργανισμού και των μελών του, οι 
τεχνικές του ικανότητες και οι ικανότητες 
ανάπτυξης της ρυθμιστικής του 
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Οργανισμού. λειτουργίας, η διαφάνειά του, ο 
δημοκρατικός του έλεγχος και η 
αποτελεσματικότητά του.

Or. es

Τροπολογία 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 
τον κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 
αναγκαίο, τη συμπλήρωση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ. 
Προς τούτο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η ανεξαρτησία, οι τεχνικές 
και ρυθμιστικές ικανότητες, η διαφάνεια 
και η αποτελεσματικότητα του 
Οργανισμού.

(6) Το Δίκτυο πρέπει να εξασφαλίζει τον 
κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 
αναγκαίο, τη συμπλήρωση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 28
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 
τον κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 
αναγκαίο, τη συμπλήρωση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ. 

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 
τον κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 
αναγκαίο, τη συμπλήρωση, σε κοινοτικό 
επίπεδο, των ρυθμιστικών καθηκόντων που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την οδηγία 
2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ. 
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Προς τούτο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η ανεξαρτησία, οι τεχνικές 
και ρυθμιστικές ικανότητες, η διαφάνεια 
και η αποτελεσματικότητα του 
Οργανισμού.

Προς τούτο, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν η ανεξαρτησία του 
Οργανισμού έναντι των καταναλωτών, οι 
τεχνικές και ρυθμιστικές του ικανότητες, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητά του.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να ορίσει με ακρίβεια την ανεξαρτησία του Οργανισμού: 
ανεξαρτησία έναντι των φορέων τους οποίους πρέπει να διαιτητεύει, δημοκρατική λογοδοσία 
έναντι του δικαίου της Ένωσης και των νομοθετικών της οργάνων.

Τροπολογία 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρακολουθεί τη συνεργασία μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
το αερίου, καθώς και την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ευρωπαϊκού δικτύου 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και των 
ευρωπαϊκών δικτύων διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς αερίου. Η 
συμμετοχή του Οργανισμού είναι 
θεμελιώδους σημασίας για να 
εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς με 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, προς 
όφελος της εσωτερικής αγοράς. (8)

(7) Το Δίκτυο πρέπει να οργανώνει τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
το αερίου.

Or. fr
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Τροπολογία 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ένα 
πλαίσιο εντός του οποίου οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε θέση να 
συνεργάζονται. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή, στο 
σύνολο της Κοινότητας, της νομοθεσίας 
που διέπει την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Όσον 
αφορά τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρέπει 
να παραχωρηθεί στον Οργανισμό η 
αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών 
αποφάσεων. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει 
να καλύπτει το ρυθμιστικό καθεστώς της 
υποδομής η οποία συνδέει δύο 
τουλάχιστον κράτη μέλη, την εξαίρεση 
νέων ηλεκτρικών γραμμών διασύνδεσης 
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
και τις νέες υποδομές φυσικού αερίου που 
είναι εγκατεστημένες σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 31
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ένα πλαίσιο 
εντός του οποίου οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές θα είναι σε θέση να συνεργάζονται. 
Το πλαίσιο αυτό πρέπει να διευκολύνει την 
ενιαία εφαρμογή, στο σύνολο της 
Κοινότητας, της νομοθεσίας που διέπει την 

(8) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο εντός του οποίου 
οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα είναι σε 
θέση να συμμετέχουν και να 
συνεργάζονται. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να 
διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή, στο 
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εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
αερίου. Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου 
εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη 
μέλη, πρέπει να παραχωρηθεί στον 
Οργανισμό η αρμοδιότητα έκδοσης 
ατομικών αποφάσεων. Η αρμοδιότητα 
αυτή πρέπει να καλύπτει το ρυθμιστικό 
καθεστώς της υποδομής η οποία συνδέει 
δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, την εξαίρεση 
νέων ηλεκτρικών γραμμών διασύνδεσης 
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
και τις νέες υποδομές φυσικού αερίου που 
είναι εγκατεστημένες σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη.

σύνολο της Κοινότητας, της νομοθεσίας 
που διέπει την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Όσον 
αφορά τις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη, πρέπει 
να παραχωρηθεί στον Οργανισμό η 
αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών 
αποφάσεων. Η αρμοδιότητα αυτή πρέπει 
να καλύπτει το ρυθμιστικό καθεστώς της 
υποδομής η οποία συνδέει δύο 
τουλάχιστον κράτη μέλη, την εξαίρεση 
νέων ηλεκτρικών γραμμών διασύνδεσης 
από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
και τις νέες υποδομές φυσικού αερίου που 
είναι εγκατεστημένες σε περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη.

Or. es

Τροπολογία 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δεδομένου ότι ο Οργανισμός θα έχει 
εποπτική εικόνα των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, πρέπει να επιτελεί 
ρόλο συμβούλου της Επιτροπής σε 
θέματα ρύθμισης της αγοράς. Πρέπει 
επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει την 
Επιτροπή, εφόσον διαπιστώνει ότι η 
συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς δεν αποδίδει τα 
αναγκαία αποτελέσματα ή ότι μια εθνική 
ρυθμιστική αρχή που παραβίασε με 
απόφασή της κατευθυντήριες γραμμές, 
είναι απρόθυμη να συμμορφωθεί με 
γνωμοδότηση του Οργανισμού.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 33
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δεδομένου ότι ο Οργανισμός θα έχει 
εποπτική εικόνα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, πρέπει να επιτελεί ρόλο συμβούλου 
της Επιτροπής σε θέματα ρύθμισης της 
αγοράς. Πρέπει επίσης να υποχρεούται να 
ενημερώνει την Επιτροπή, εφόσον 
διαπιστώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς δεν 
αποδίδει τα αναγκαία αποτελέσματα ή ότι 
μια εθνική ρυθμιστική αρχή που 
παραβίασε με απόφασή της 
κατευθυντήριες γραμμές, είναι απρόθυμη 
να συμμορφωθεί με γνωμοδότηση του 
Οργανισμού.

(9) Δεδομένου ότι ο Οργανισμός θα έχει 
εποπτική εικόνα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών και άλλων πηγών, πρέπει να 
επιτελεί ρόλο συμβούλου της Επιτροπής, 
των υπολοίπων θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών τουλάχιστον δύο 
κρατών μελών σε θέματα ρύθμισης της 
αγοράς. Πρέπει επίσης να υποχρεούται να 
ενημερώνει την Επιτροπή, εφόσον 
διαπιστώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς δεν 
αποδίδει τα αναγκαία αποτελέσματα ή ότι 
μια εθνική ρυθμιστική αρχή που 
παραβίασε με απόφασή της 
κατευθυντήριες γραμμές, είναι απρόθυμη 
να συμμορφωθεί με γνωμοδότηση του 
Οργανισμού.

Or. es

Τροπολογία 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
μπορεί να εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους 
παράγοντες της αγοράς στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 35
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
μπορεί να εκδίδει μη δεσμευτικές
κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει 
τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες 
της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

(10) Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
μπορεί να καταρτίζει συλλογές καλών 
πρακτικών και να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές για να συνδράμει τις ρυθμιστικές 
αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και τους 
παράγοντες της αγοράς στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και να διαθέτει οδηγίες 
για να ενεργεί σύμφωνα με τις κοινοτικές 
αρχές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής.

Or. es

Τροπολογία 36
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
μπορεί να εκδίδει μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει 
τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες 
της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

(10) Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να 
μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει 
τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες 
της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για να επιτελεί την αποστολή του, ήτοι 
να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
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Τροπολογία 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η δομή του Οργανισμού πρέπει να 
είναι κατάλληλη για την κάλυψη των 
αναγκών της ρύθμισης του κλάδου της 
ενέργειας. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
ληφθούν πλήρως υπόψη ο ειδικός ρόλος 
και η ανεξαρτησία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 
διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού, τον 
έλεγχο της εκτέλεσής του, την κατάρτιση 
του εσωτερικού κανονισμού, τη θέσπιση 
δημοσιονομικών κανονισμών και τον 
διορισμό του διευθυντή.

(12) Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Δικτύου πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες 
εξουσίες για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, τον έλεγχο της 
εκτέλεσής του, την κατάρτιση του 
εσωτερικού κανονισμού, τη θέσπιση 
δημοσιονομικών κανονισμών και τον 
διορισμό του διευθυντή.

Or. fr



PE402.870v01-00 14/71 AM\712362EL.doc

EL

Τροπολογία 39
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Η ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών αποτελεί όχι μόνο
θεμελιώδη αρχή της χρηστής 
διακυβέρνησης, αλλά και βασική 
προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη της 
αγοράς. Ως εκ τούτου, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, το οποίο θα αποτυπώνει την 
επικρατούσα στα κράτη μέλη κατάσταση, 
πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τα 
συμφέροντα της αγοράς και να μη ζητεί
ούτε να δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό, διαφανή, δραστήριο και, 
προπάντων, ανεξάρτητο τρόπο. Η 
ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της χρηστής 
διακυβέρνησης και βασική προϋπόθεση 
για την εμπιστοσύνη της αγοράς. Ως εκ 
τούτου, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και τα 
μέλη του, αποτυπώνοντας την 
επικρατούσα κατάσταση σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να ενεργούν
ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της 
αγοράς ή τις συγκρούσεις συμφερόντων 
και να μη ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες 
ή συστάσεις από καμία κυβέρνηση ή άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

Or. es

Τροπολογία 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Η ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών αποτελεί όχι μόνο 
θεμελιώδη αρχή της χρηστής 
διακυβέρνησης, αλλά και βασική 
προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη της 

(13) Το Δίκτυο πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Η ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών αποτελεί όχι μόνο 
θεμελιώδη αρχή της χρηστής 
διακυβέρνησης, αλλά και βασική 
προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη της 
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αγοράς. Ως εκ τούτου, το Ρυθμιστικό
Συμβούλιο, το οποίο θα αποτυπώνει την 
επικρατούσα στα κράτη μέλη κατάσταση, 
πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τα 
συμφέροντα της αγοράς και να μη ζητεί 
ούτε να δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

αγοράς. Ως εκ τούτου, το Ρυθμιστικό
Δίκτυο, το οποίο θα αποτυπώνει την 
επικρατούσα στα κράτη μέλη κατάσταση, 
πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τα 
συμφέροντα της αγοράς και να μη ζητεί 
ούτε να δέχεται οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

Or. fr

Τροπολογία 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός 
διαθέτει αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
πρέπει να παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους, για λόγους 
διαδικαστικής οικονομίας, δικαίωμα 
προσφυγής σε Συμβούλιο Προσφυγών, το 
οποίο πρέπει να αποτελεί τμήμα του 
Οργανισμού, ανεξάρτητο όμως από την 
οικεία διοικητική και ρυθμιστική δομή. 
(15)

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 42
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός 
διαθέτει αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
πρέπει να παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους, για λόγους 

(14) Στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός 
διαθέτει αποφασιστικές αρμοδιότητες, 
πρέπει να παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους, για λόγους 
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διαδικαστικής οικονομίας, δικαίωμα 
προσφυγής σε Συμβούλιο Προσφυγών, το 
οποίο πρέπει να αποτελεί τμήμα του 
Οργανισμού, ανεξάρτητο όμως από την 
οικεία διοικητική και ρυθμιστική δομή.

διαδικαστικής οικονομίας, δικαίωμα 
προσφυγής σε Συμβούλιο Προσφυγών, το 
οποίο πρέπει να αποτελεί τμήμα του 
Οργανισμού, ανεξάρτητο όμως από την 
οικεία διοικητική και ρυθμιστική δομή. Οι 
τελικές αποφάσεις πρέπει να μπορούν να 
προσβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Or. es

Τροπολογία 43
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο Οργανισμός πρέπει να τηρεί τους 
γενικούς κανόνες για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα που έχουν στην 
κατοχή τους τα όργανα της Κοινότητας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να θεσπίσει 
πρακτικά μέτρα για την προστασία των 
εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων και των 
προσωπικών δεδομένων.

(17) Ο Οργανισμός πρέπει να τηρεί τους 
γενικούς κανόνες για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα που έχουν στην 
κατοχή τους τα όργανα της Κοινότητας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει 
τα πρωτόκολλα και να θεσπίσει πρακτικά 
μέτρα για την προστασία των εμπορικά 
ευαίσθητων δεδομένων και των 
προσωπικών δεδομένων.

Or. es

Τροπολογία 44
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
συμμετοχής τρίτων χωρών στο έργο του 
Οργανισμού, βάσει κατάλληλων 
συμφωνιών που θα συναφθούν από την 
Κοινότητα.

(18) Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
συμμετοχής τρίτων χωρών στο έργο του 
Οργανισμού, βάσει κατάλληλων 
συμφωνιών που θα συναφθούν από την 
Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
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Συνθήκης.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης.

Τροπολογία 45
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης, οι οποίοι 
συνίστανται στη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε κοινοτικό 
επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και, 
επομένως, μπορούν να επιτευχθούν 
πληρέστερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών,

(19) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προτεινόμενης δράσης, οι οποίοι 
συνίστανται στη συμμετοχή και στη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών σε κοινοτικό επίπεδο, 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς 
από τα κράτη μέλη και, επομένως, 
μπορούν να επιτευχθούν πληρέστερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,

Or. es



PE402.870v01-00 18/71 AM\712362EL.doc

EL

Τροπολογία 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ίδρυση Ίδρυση δικτύου ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζεται ο Οργανισμός, σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, θα μπορούσαν να εκτελεσθούν καλύτερα από το δίκτυο ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας, κατά το πρότυπο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών 
Αρχών των Χρηματοπιστωτικών Αγορών.

Τροπολογία 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδρύεται Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, εφεξής «ο 
Οργανισμός», με σκοπό να συμπληρώνει 
σε κοινοτικό επίπεδο τα ρυθμιστικά 
καθήκοντα που ασκούν σε εθνικό επίπεδο 
οι ρυθμιστικές αρχές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 22α της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 24α της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και όπου είναι 
αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους.

Ιδρύεται Δίκτυο Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, εφεξής «το 
Δίκτυο», από την Επιτροπή με σύμφωνη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζεται ο Οργανισμός, σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, θα μπορούσαν να εκτελεσθούν καλύτερα από το δίκτυο ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας, κατά το πρότυπο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών 
Αρχών των Χρηματοπιστωτικών Αγορών.
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Τροπολογία 48
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδρύεται Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, εφεξής «ο 
Οργανισμός», με σκοπό να συμπληρώνει 
σε κοινοτικό επίπεδο τα ρυθμιστικά 
καθήκοντα που ασκούν σε εθνικό επίπεδο 
οι ρυθμιστικές αρχές οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 22α της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 24α της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και όπου είναι 
αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους. 

Ιδρύεται Οργανισμός Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, εφεξής «ο 
Οργανισμός», με σκοπό να συμπληρώνει 
σε κοινοτικό επίπεδο - σε περιπτώσεις οι 
οποίες αφορούν τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη - τα ρυθμιστικά καθήκοντα που 
ασκούν σε εθνικό επίπεδο οι ρυθμιστικές 
αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 
22α της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο 
άρθρο 24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και 
όπου είναι αναγκαίο, να συντονίζει τη 
δράση τους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός πρέπει να παρεμβαίνει στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να υπάρχει κενό στο ρυθμιστικό πλαίσιο λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της δράσης.

Τροπολογία 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Νομικό καθεστώς και έδρα

1. Ο Οργανισμός είναι κοινοτικό όργανο 
με νομική προσωπικότητα.
2. Σε κάθε κράτος μέλος, ο Οργανισμός 
διαθέτει την ευρύτερη δικαιοπρακτική 
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ικανότητα που αναγνωρίζει σε νομικά 
πρόσωπα το εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, 
δύναται να αποκτά ή να διαθέτει κινητή 
και ακίνητη περιουσία και να είναι 
διάδικος.
3. Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον 
διευθυντή του.
4. Ο Οργανισμός εδρεύει στ… [τόπος]. 
Μέχρις ότου ετοιμαστούν οι 
εγκαταστάσεις του, θα φιλοξενείται σε 
εγκαταστάσεις της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 50
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε κάθε κράτος μέλος, ο 
Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη 
δικαιοπρακτική ικανότητα που 
αναγνωρίζει σε νομικά πρόσωπα το εθνικό 
δίκαιο. Ειδικότερα, δύναται να αποκτά ή 
να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία 
και να είναι διάδικος.

2. Σε κάθε κράτος μέλος, ο 
Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη 
δικαιοπρακτική ικανότητα που 
αναγνωρίζει σε νομικά πρόσωπα το εθνικό 
δίκαιο. Δύναται να είναι διάδικος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός δεν πρέπει να αποκτά περιουσία.
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Τροπολογία 51
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός εδρεύει στ… [τόπος]. 
Μέχρις ότου ετοιμαστούν οι 
εγκαταστάσεις του, θα φιλοξενείται σε 
εγκαταστάσεις της Επιτροπής.

4. Ο Οργανισμός εδρεύει στο Potsdam. 
Μέχρις ότου ετοιμαστούν οι 
εγκαταστάσεις του, θα φιλοξενείται σε 
εγκαταστάσεις της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Potsdam, στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου με μεγάλη παραγωγή ενέργειας, είναι ιδανική 
πόλη για να αποτελέσει την έδρα του Οργανισμού λαμβανομένης μάλιστα υπόψη και της 
εύκολης πρόσβασης σε αυτήν για τα μέλη του Οργανισμού.

Τροπολογία 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Σύνθεση

Ο Οργανισμός αποτελείται από:
(α) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται 
στο άρθρο 10·
(β) το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, το οποίο 
ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται 
στο άρθρο 12·
(γ) τον διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις 
αρμοδιότητες που καθορίζονται στο 
άρθρο 14·
(δ) το Συμβούλιο Προσφυγών, το οποίο 
ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται 
στο άρθρο 16.
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Or. fr

Τροπολογία 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι πράξεων του Οργανισμού Καθήκοντα του Οργανισμού
Ο Οργανισμός δύναται: Ο Οργανισμός:

(α) να γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

(α) διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και 
συστάσεις προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς επί θεμάτων που 
αφορούν την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

(β) να γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές 
αρχές·

(β) διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και 
συστάσεις προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς επί θεμάτων που 
αφορούν την καλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

(γ) να διατυπώνει γνώμες και συστάσεις 
προς την Επιτροπή· και

(γ) διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς 
την Επιτροπή· και

(δ) να λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8.

(δ) λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 6, 7 και 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν παραχωρεί στον Οργανισμό τις εξουσίες που χρειάζεται για να 
επιτελεί την αποστολή του, ήτοι να εξασφαλίζει τη δυνατότητα συνεργασίας των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, να αντιμετωπίζει διασυνοριακά ζητήματα και να συμβάλλει γενικά στην 
καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 54
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 55
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) να καταρτίζει συλλογές καλών 
πρακτικών και να εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 6 και 7·

Or. es

Τροπολογία 56
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8.

(δ) να λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως 
αναφέρεται στα άρθρα 6, 7 και 8.
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Or. es

Τροπολογία 57
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς την Επιτροπή σχετικά με κάθε 
ζήτημα συνδεόμενο με τον σκοπό της 
ίδρυσής του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία. 

Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, σχετικά με 
κάθε ζήτημα συνδεόμενο με τον σκοπό της 
ίδρυσής του, κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου ή της Επιτροπής, ή με δική 
του πρωτοβουλία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενδυνάμωση της συνεργασίας του Οργανισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς την Επιτροπή σχετικά με κάθε 
ζήτημα συνδεόμενο με τον σκοπό της 
ίδρυσής του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία. 

Το Δίκτυο δύναται να γνωμοδοτεί προς 
την Επιτροπή σχετικά με κάθε ζήτημα 
συνδεόμενο με τον σκοπό της ίδρυσής του.

Or. fr
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Τροπολογία 59
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Ο Οργανισμός διατηρεί ανοικτό, 
διαφανή και τακτικό διάλογο με τις 
οργανώσεις εκπροσώπησης των 
συμφερόντων που υφίστανται στον τομέα 
και διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη πριν από την έγκριση των πράξεων 
που τα αφορούν.

Or. es

Τροπολογία 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Καθήκοντα σχετικά με τη συνεργασία 

των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς

1. Ο Οργανισμός γνωμοδοτεί προς την 
Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο 
καταστατικού, τον κατάλογο των μελών 
και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 2β 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, και του ευρωπαϊκού δικτύου 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 2β 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.
2. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
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ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
2δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, 
και του ευρωπαϊκού δικτύου 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. 
3. Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
2δ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003, και προς το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2δ παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005,
σχετικά με τους τεχνικούς ή εμπορικούς 
κώδικες, το σχέδιο ετήσιου 
προγράμματος εργασιών και το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος.
4. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην 
Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο 
ετήσιου προγράμματος εργασιών ή το 
σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, που του έχει υποβληθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 2δ παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
το άρθρο 2δ παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, δεν 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.
5. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2ε παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
το άρθρο 2ε παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, εφόσον 
κρίνει ότι ένας τεχνικός ή εμπορικός 
κώδικας δεν διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς ή δεν θεσπίστηκε 
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εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή 
δεν εφαρμόζεται από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς. 
6. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
περιφερειακή συνεργασία των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 2η του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 2η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.

Or. fr

Τροπολογία 61
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
2δ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003, και προς το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2δ παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, 
σχετικά με τους τεχνικούς ή εμπορικούς 
κώδικες, το σχέδιο ετήσιου 
προγράμματος εργασιών και το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος.

3. Ο Οργανισμός εγκρίνει κώδικες και 
κανόνες (συμπεριλαμβανομένου του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος με 
τα εμπόδια στην ανάπτυξη 
διασυνοριακού δικτύου που 
προκαλούνται από τις αποκλίνουσες 
διαδικασίες ή πρακτικές αδειοδότησης) 
προκειμένου να εξασφαλίσει την μη
ύπαρξη διακρίσεων, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική και 
ασφαλή λειτουργία της αγοράς.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγει διευκρινίσεις και συμπληρώσεις σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 
στον κανονισμό για την αγορά αερίου.
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Τροπολογία 62
Ján Hudacký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
2δ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003, και προς το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 2δ παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, 
σχετικά με τους τεχνικούς ή εμπορικούς 
κώδικες, το σχέδιο ετήσιου 
προγράμματος εργασιών και το σχέδιο 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος.

3. Ο Οργανισμός εγκρίνει κώδικες και 
κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την μη 
ύπαρξη διακρίσεων, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική και 
ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 63
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός δύναται να γνωμοδοτεί 
προς το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2δ 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, και προς το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2δ παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, σχετικά με τους 
τεχνικούς ή εμπορικούς κώδικες, το σχέδιο 
ετήσιου προγράμματος εργασιών και το 
σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 

3. Ο Οργανισμός, μετά από διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προετοιμάζει 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2δ 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003, και προς το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2δ παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, σχετικά με τους 
τεχνικούς και εμπορικούς κώδικες, και το 
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προγράμματος. σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την μη ύπαρξη διακρίσεων, 
τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO) είναι 
επιφορτισμένα με την ανάπτυξη κωδίκων και σχεδίων δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, ο 
Οργανισμός πρέπει να είναι εις θέση να προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζει 
την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 64
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο Οργανισμός, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, συμβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για το 
ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, με βάση τις 
οποίες καθορίζονται κώδικες και κανόνες 
(όπως τεχνικοί κώδικες, κοινά εργαλεία 
διαχείρισης δικτύου και ερευνητικά 
προγράμματα, δεκαετές επενδυτικό 
σχέδιο, που περιλαμβάνει προοπτικές 
επάρκειας της παραγωγικής ικανότητας 
ανά τριετία, και ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας) όπως προβλέπεται στο άρθρο 
2γ, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (γ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και 
(γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της 
κατάρτισης υποχρεωτικών 
κατευθυντήριων γραμμών. Ο 
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Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την 
κατάρτιση αγοραίων κωδίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπλήρωση του κειμένου.

Τροπολογία 65
Ján Hudacký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο Οργανισμός, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, συμβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για το 
ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, με βάση τις 
οποίες καθορίζονται κώδικες και κανόνες 
(όπως τεχνικοί κώδικες, κοινά εργαλεία 
διαχείρισης δικτύου και ερευνητικά 
προγράμματα, δεκαετές επενδυτικό 
σχέδιο που περιλαμβάνει προοπτικές 
επάρκειας της παραγωγικής ικανότητας 
ανά διετία, και ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας) όπως προβλέπεται στο άρθρο 
2γ, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και (γ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ, παράγραφος 1, στοιχεία (α) και 
(γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της 
κατάρτισης υποχρεωτικών 
κατευθυντήριων γραμμών. Ο 
Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, 
συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την 
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κατάρτιση αγοραίων κωδίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και ο βαθμός εμβάθυνσης των προτεινομένων κωδίκων και κανόνων –είτε 
εφαρμόζονται σε όλες τις υποδομές μεταφοράς είτε στις διασυνδέσεις μεταξύ υπαρχόντων 
εθνικών δικτύων μεταφοράς– πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων. Ο Οργανισμός πρέπει 
κατ' αρχήν να συμβουλεύει την Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της ή με δική του πρωτοβουλία, 
σχετικά με την ακριβή εμβέλεια και τον βαθμό εμβάθυνσης του κώδικα ή κανόνα εντός των 
τομέων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2γ (3) του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο. Ομοίως, οι στόχοι υψηλού επιπέδου και η εμβέλεια του δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων.

Τροπολογία 66
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο Οργανισμός εγκρίνει τους κώδικες 
και το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα 
του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και αερίου όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 2γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 και στο άρθρο 2γ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 
αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κώδικες έχουν αποφασιστική σημασία για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός πρέπει να τους εγκρίνει. Επίσης οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τα επενδυτικά σχέδια των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
(ΔΣΜ). Επομένως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Οργανισμός πρέπει να εγκρίνει τα επενδυτικά 
σχέδια των Ευρωπαϊκών Δικτύων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO). 
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Τροπολογία 67
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο Οργανισμός παρακολουθεί την 
περιφερειακή συνεργασία των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 2η του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 2η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιφερειακή συνεργασία δεν εμπίπτει στο πεδίο καθηκόντων του Οργανισμού.

Τροπολογία 68
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Ο Οργανισμός, σύμφωνα με το οικείο 
πρόγραμμα εργασιών ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, καταρτίζει 
συλλογές καλών πρακτικών και εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 
περιέχουν οδηγίες για την προστασία των 
αρχών της μη ύπαρξης διακρίσεων, του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της 
αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς κατά 
την κατάρτιση τεχνικών και εμπορικών 
κωδίκων , του σχεδίου ετησίου 
προγράμματος εργασιών ή του σχεδίου 
δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος· οι 
κατευθυντήριες γραμμές έχουν 
δεσμευτικό χαρακτήρα μόνον εάν έχουν 
εγκριθεί μέσω της ενδεδειγμένης 
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κανονιστικής διαδικασίας.

Or. es

Τροπολογία 69
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 β. Ο Οργανισμός επιτηρεί την εφαρμογή 
των κατευθυντηρίων γραμμών που 
εκδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγουμένης παραγράφου και δύναται -
με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής ή αρμόδιας 
αρχής, ή κατόπιν αιτήσεως 
ενδιαφερομένου φορέα – να λαμβάνει 
αποφάσεις για να διαπιστώνεται κατά 
πόσον εφαρμόστηκαν στην πράξη από 
εκείνους για τους οποίους προορίζονταν.

Or. es

Τροπολογία 70
Ján Hudacký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ο Οργανισμός προβαίνει σε 
εκτεταμένες και έγκαιρες διαβουλεύσεις 
με τους παράγοντες της αγοράς, τους 
καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, 
με ανοιχτό και διαφανή τρόπο, ιδίως όσον 
αφορά τα καθήκοντά του έναντι των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ οργανώνονται σήμερα από την ERGEG. Επομένως, 
ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) πρέπει να 
κληρονομήσει το καθήκον αυτό, καθώς ήδη διαθέτει καθιερωμένους κανόνες και πείρα στη 
διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός, αντίθετα από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ), είναι ο φορέας που δημιουργήθηκε για να ενεργεί προς το 
συμφέρον όλων των παραγόντων της αγοράς.

Τροπολογία 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Καθήκοντα σχετικά με τις εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές
1. Ο Οργανισμός εκδίδει ατομικές 
αποφάσεις σχετικά με τεχνικά ζητήματα, 
εφόσον αυτές προβλέπονται σε 
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν 
καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
2003/54/ΕΚ, της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.
2. Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με το 
οικείο πρόγραμμα εργασιών ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, να εκδίδει μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
να συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και 
τους παράγοντες της αγοράς στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
3. Ο Οργανισμός προωθεί τη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών 
και τη συνεργασία των ρυθμιστικών 
αρχών σε περιφερειακό επίπεδο. Εφόσον 
ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται 
δεσμευτικοί κανόνες για τη συνεργασία 
αυτή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις 
προς την Επιτροπή. 
4. Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε 
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εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή της 
Επιτροπής, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί 
σχετικά με τη συμφωνία μιας απόφασης 
που ελήφθη από ρυθμιστική αρχή με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, 
στην οδηγία 2003/55/ΕΚ, στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005. 
5. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 4 γνωμοδότηση του 
Οργανισμού εντός τεσσάρων μηνών από 
την ημερομηνία παραλαβής της, ο 
Οργανισμός ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή 6.
6. Εάν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια 
εθνική ρυθμιστική αρχή αντιμετωπίζει 
δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, 
στην οδηγία 2003/55/ΕΚ, στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, δύναται να ζητήσει 
γνωμοδότηση από τον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός γνωμοδοτεί εντός τεσσάρων 
μηνών, μετά από διαβουλεύσεις με την 
Επιτροπή. 
7. Ο Οργανισμός αποφασίζει σχετικά με 
το ρυθμιστικό καθεστώς της υποδομής η 
οποία συνδέει τουλάχιστον δύο κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 22δ 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
και το άρθρο 24δ παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ. 

Or. fr
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Τροπολογία 72
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με το 
οικείο πρόγραμμα εργασιών ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, να εκδίδει μη 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
να συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και 
τους παράγοντες της αγοράς στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

2. Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με το 
οικείο πρόγραμμα εργασιών ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, να καταρτίζει 
συλλογές καλών πρακτικών για να 
συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους 
παράγοντες της αγοράς στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.
Δύναται επίσης να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες 
περιέχουν οδηγίες για την προστασία των 
κοινοτικών αρχών της μη ύπαρξης 
διακρίσεων, του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και της αποδοτικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· οι 
κατευθυντήριες γραμμές έχουν 
δεσμευτικό χαρακτήρα μόνον εάν έχουν 
εγκριθεί μέσω της ενδεδειγμένης 
κανονιστικής διαδικασίας.

Or. es

Τροπολογία 73
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή της 
Επιτροπής, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί 
σχετικά με τη συμφωνία μιας απόφασης 
που ελήφθη από ρυθμιστική αρχή με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται 
στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, στην οδηγία 
2003/55/ΕΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

4. Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ο Οργανισμός 
γνωμοδοτεί σχετικά με τη συμφωνία μιας 
απόφασης που ελήφθη από ρυθμιστική 
αρχή με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, 
στην οδηγία 2003/55/ΕΚ, στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005. 



AM\712362EL.doc 37/71 PE402.870v01-00

EL

1775/2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εργασιών του Οργανισμού. 

Τροπολογία 74
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 4 γνωμοδότηση του 
Οργανισμού εντός τεσσάρων μηνών από 
την ημερομηνία παραλαβής της, ο 
Οργανισμός ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

5. Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή δεν 
συμμορφωθεί με την αναφερόμενη στην 
παράγραφο 4 γνωμοδότηση του 
Οργανισμού εντός τεσσάρων μηνών από 
την ημερομηνία παραλαβής της, ο 
Οργανισμός ενημερώνει σχετικά την 
κυβέρνηση του ενδιαφερομένου κράτους 
μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εργασιών του Οργανισμού. 

Τροπολογία 75
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια 
εθνική ρυθμιστική αρχή αντιμετωπίζει 
δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, 
στην οδηγία 2003/55/ΕΚ, στον κανονισμό 

6. Εάν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μια 
εθνική ρυθμιστική αρχή αντιμετωπίζει 
δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, 
στην οδηγία 2003/55/ΕΚ, στον κανονισμό 
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(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, δύναται να ζητήσει 
γνωμοδότηση από τον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός γνωμοδοτεί εντός τεσσάρων
μηνών, μετά από διαβουλεύσεις με την 
Επιτροπή. 

(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, δύναται να ζητήσει 
γνωμοδότηση από τον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός γνωμοδοτεί εντός δύο μηνών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εργασιών του Οργανισμού και μείωση των προθεσμιών. 

Τροπολογία 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Λοιπά καθήκοντα

1. Ο Οργανισμός δύναται να εγκρίνει 
εξαιρέσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 4 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003. 
Δύναται επίσης να εγκρίνει εξαιρέσεις, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 
2003/55/ΕΚ, εφόσον η σχετική υποδομή 
βρίσκεται στην επικράτεια περισσότερων 
του ενός κρατών μελών. 
2. Ο Οργανισμός προτείνει ανεξάρτητο 
διαχειριστή συστήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2003/54/ΕΚ και το άρθρο 9 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

Or. fr
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Τροπολογία 77
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο Οργανισμός δύναται να επιτελεί 
άλλα καθήκοντα, για λογαριασμό της 
Επιτροπής ή των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, εφόσον του έχουν ανατεθεί τέτοια 
καθήκοντα και σύμφωνα με τους όρους 
που προβλέπονται στη σχετική πράξη 
ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων.

Or. es

Τροπολογία 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι 
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του μεταξύ 
των μελών του. Ο αντιπρόεδρος 
αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο, 
σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου 
να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η 
διάρκεια της θητείας του προέδρου και 
του αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη, με 
δυνατότητα ανανέωσης. Ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση, η θητεία του προέδρου και 
του αντιπροέδρου λήγει μόλις παύσουν να 
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



PE402.870v01-00 40/71 AM\712362EL.doc

EL

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής του 
Οργανισμού συμμετέχει στις συζητήσεις, 
εκτός αντίθετης απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. 
Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός 
τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με 
σημαίνουσα ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται 
να επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών 
του.
5. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ορίζει 
αναλυτικότερα τους κανόνες της 
ψηφοφορίας, κυρίως δε τους όρους 
αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο 
μέλος, και , εφόσον είναι αναγκαίο, τους 
κανόνες για την απαρτία.

Or. fr

Τροπολογία 79
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
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από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

από οκτώ μέλη, εκ των οποίων δύο
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.
Το ήμισυ των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανανεώνεται ανά δυόμισι έτη 
κατά τρόπον που διασφαλίζει την 
ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των φύλων και την παρουσία 
υπηκόων των διαφόρων κρατών μελών 
στη διάρκεια του χρόνου· η πρώτη 
ανανέωση πραγματοποιείται με κλήρωση, 
σε αναλογική βάση, μεταξύ των μελών 
που ορίζονται από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.

Or. es

Τροπολογία 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι 
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, που διορίζονται με 
κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και 
προέρχονται από δώδεκα διαφορετικά 
κράτη μέλη, εκ των οποίων έξι διορίζονται 
από την Επιτροπή και έξι από το 
Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι πενταετής 
και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η διαφορετικότητα, η εμπειρία και η ικανότητα των μελών του Οργανισμού είναι στοιχεία 
ουσιαστικής σημασίας. 
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Τροπολογία 81
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι 
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι 
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού. 

Τροπολογία 82
Daniel Dăianu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, εκ των οποίων έξι 
διορίζονται από την Επιτροπή και έξι από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από δώδεκα μέλη, από δώδεκα 
διαφορετικές εθνικότητες, που 
επιλέγονται βάσει της 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν, εκ 
των οποίων έξι διορίζονται από την 
Επιτροπή και έξι από το Συμβούλιο, μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό, το διοικητικό συμβούλιο είναι πιο αντιπροσωπευτικό και έχει μεγαλύτερη 
δημοκρατική λογοδοσία. 
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Τροπολογία 83
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
ενεργούν ανεξάρτητα και απέχουν από 
κάθε πράξη που δεν συμβιβάζεται με τη 
φύση των καθηκόντων τους, υποβάλλουν 
δε ετησίως ενυπόγραφη δήλωση 
πιστοποιούσα την απουσία σύγκρουσης 
συμφερόντων με τις δραστηριότητες του 
Οργανισμού.

Or. es

Τροπολογία 84
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής του 
Οργανισμού συμμετέχει στις συζητήσεις, 
εκτός αντίθετης απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση. 
Συνεδριάζει επίσης με πρωτοβουλία του 
προέδρου του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός 
τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητή κάθε πρόσωπο με 
σημαίνουσα ενδεχομένως γνώμη. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται 
να επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής του 
Οργανισμού συμμετέχει στις συζητήσεις. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε τακτική 
συνεδρίαση. Συνεδριάζει επίσης με 
πρωτοβουλία του προέδρου του, κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή κατόπιν 
αιτήματος του ενός τετάρτου τουλάχιστον 
των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις 
του τρίτα μέρη ως παρατηρητές με 
ομόφωνη απόφαση. Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να 
επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
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εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού. 

Τροπολογία 85
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των παρόντων μελών του.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό ή 
στο καταστατικό, λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων 
μελών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού. 

Τροπολογία 86
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ορίζει 
αναλυτικότερα τους κανόνες της 
ψηφοφορίας, κυρίως δε τους όρους 
αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο 
μέλος, και , εφόσον είναι αναγκαίο, τους 

5. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ορίζει 
αναλυτικότερα τους κανόνες της 
ψηφοφορίας, κυρίως δε τους κανόνες για 
την απαρτία.
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κανόνες για την απαρτία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού. 

Τροπολογία 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1.
4. Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε 
έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού 
ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και με 
την έγκριση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, 
εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Το 
πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται με την 
επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις 
δημοσιονομικές αρμοδιότητες του 
σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 21.
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6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, 
με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, 
σχετικά με την αποδοχή 
κληροδοτημάτων, δωρεών ή 
επιχορηγήσεων από άλλες κοινοτικές 
πηγές.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή.
8. Εφόσον είναι αναγκαίο, το Διοικητικό 
Συμβούλιο χαράσσει την πολιτική για το 
προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 25 παράγραφος 2.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τις 
ειδικές διατάξεις για την άσκηση του 
δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα 
του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο
27. 10.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 8, 
και τη διαβιβάζει, το αργότερο έως τις 15 
Ιουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια 
ανεξάρτητη ενότητα, εγκεκριμένη από το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο, η οποία αφορά τις 
ρυθμιστικές δραστηριότητες του 
Οργανισμού κατά το υπό εξέταση έτος.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

Or. fr
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Τροπολογία 88
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2, αφού ζητήσει τη γνώμη 
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου. 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Καλύτερος καθορισμός αρμοδιοτήτων. 

Τροπολογία 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικό Συμβούλιο Ρυθμιστικό Δίκτυο

Or. fr

Τροπολογία 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 

1. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο απαρτίζεται από 
έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών αρχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 22α της 
οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 24α 
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
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της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος. 

της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Δικτύου. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
διορίζουν έναν αναπληρωτή ανά κράτος 
μέλος. Οι αναπληρωτές συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις μόνον προς αναπλήρωση 
τακτικού μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 91
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές διορίζουν έναν 
αναπληρωτή ανά κράτος μέλος.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
από έναν εκπρόσωπο των ρυθμιστικών 
αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 22α 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 
24α της οδηγίας 2003/55/ΕΚ ανά κράτος 
μέλος, καθώς και από έναν αντιπρόσωπο 
της Επιτροπής, έναν αντιπρόσωπο του 
Συμβουλίου και έναν αντιπρόσωπο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές διορίζουν έναν αναπληρωτή ανά 
κράτος μέλος.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση του πεδίου καθηκόντων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού έναντι των νομοθετικών οργάνων της Ένωσης. Από την άλλη 
πλευρά, θα έχει υποχρέωση ειδοποίησης μόνον έναντι της εκτελεστικής εξουσίας (Επιτροπή).
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Τροπολογία 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εκλέγει 
πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των 
μελών του. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά 
αυτοδικαίως τον πρόεδρο, σε περίπτωση 
αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα 
καθήκοντά του. Η διάρκεια της θητείας 
του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι 
δυόμισι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. 
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η θητεία του 
προέδρου και του αντιπροέδρου λήγει 
μόλις παύσουν να είναι μέλη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

2. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο εκλέγει πρόεδρο 
και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. Ο 
αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτοδικαίως τον 
πρόεδρο, σε περίπτωση αδυναμίας του 
τελευταίου να ασκήσει τα καθήκοντά του. 
Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και 
του αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη, με 
δυνατότητα ανανέωσης. Ωστόσο, σε κάθε 
περίπτωση, η θητεία του προέδρου και του 
αντιπροέδρου λήγει μόλις παύσουν να 
είναι μέλη του Ρυθμιστικού Δικτύου.

Or. fr

Τροπολογία 93
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία δύο τρίτων. Η στάθμιση 
των ψήφων είναι ανάλογη με τη στάθμιση 
των ψήφων στο Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της αποδοχής του Οργανισμού. 



PE402.870v01-00 50/71 AM\712362EL.doc

EL

Τροπολογία 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

3. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο αποφασίζει με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Κάθε μέλος ή αναπληρωτής διαθέτει 
μία ψήφο.

Or. fr

Τροπολογία 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του. 

4. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του. 

Or. fr

Τροπολογία 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα 
κανονισμό, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο
ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση 
κράτους μέλους και καμία δημόσια ή 
ιδιωτική επιχείρηση.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων που 
του ανατίθενται με τον παρόντα 
κανονισμό, το Ρυθμιστικό Δίκτυο ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν ζητεί ούτε δέχεται 
οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους 
μέλους και καμία δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση.



AM\712362EL.doc 51/71 PE402.870v01-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

6. Το Ρυθμιστικό Δίκτυο ορίζει τον 
διευθυντή του, οργανώνει τη γραμματεία 
του, καταρτίζει τον προϋπολογισμό του 
και καθορίζει την έδρα του.

Or. fr

Τροπολογία 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Καθήκοντα του Ρυθμιστικού Συμβουλίου
1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8. 
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου.
2. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Λαμβάνει 
τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.
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3. Βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 4 
και του άρθρου 14 παράγραφος 6 και 
σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 
που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 1, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο 
εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, προς 
έγκριση.
4. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τη 
σχετική με τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες ανεξάρτητη ενότητα της 
ετήσιας έκθεσης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 10 και στο άρθρο
14 παράγραφος 8. 

Or. fr

Τροπολογία 99
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί
προς τον Διευθυντή, πριν εκδοθούν οι 
γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8. 
Επιπλέον, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, στο 
πεδίο της αρμοδιότητάς του, παρέχει 
καθοδήγηση στον Διευθυντή κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του τελευταίου.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη του προς τον Διευθυντή, 
πριν εκδοθούν οι γνώμες, συστάσεις και 
αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 
6, 7 και 8. Επιπλέον, το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς 
του, παρέχει καθοδήγηση στον Διευθυντή 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
τελευταίου. Ο Διευθυντής εκτελεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, 
που είναι το μόνον όργανο λήψεως 
αποφάσεων του Οργανισμού σχετικά με 
τον κανονισμό. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Διευθυντής

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.
2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και 
την πείρα του, από πίνακα τριών 
τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους 
προτείνει η Επιτροπή μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
3. Η θητεία του διευθυντή είναι 
πενταετής. Στη διάρκεια των εννέα 
τελευταίων μηνών της περιόδου αυτής, η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση με 
αντικείμενο ιδίως:
(α) τις επιδόσεις του διευθυντή,
(β) τα καθήκοντα και τις ανάγκες του 
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Οργανισμού κατά τα επόμενα έτη.
4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
στην οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών. 
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την 
παράταση της θητείας του, ο διευθυντής 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο 
διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.
7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η οποία λαμβάνεται κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
λαμβάνει τη σχετική απόφαση με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του. 
8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να ζητήσουν από τον 
διευθυντή να υποβάλει έκθεση των 
πεπραγμένων του.

Or. fr



AM\712362EL.doc 55/71 PE402.870v01-00

EL

Τροπολογία 101
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί 
ανεξάρτητα κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των 
εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν ζητεί ούτε 
δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση και 
κανέναν φορέα.

1. Ο Οργανισμός διοικείται από τον 
διευθυντή του, ο οποίος ασκεί τα 
καθήκοντά του με ανεξαρτησία και 
ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου. Με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, 
του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου, ο διευθυντής δεν 
ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες ή συστάσεις 
από καμία κυβέρνηση και κανέναν 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Or. es

Τροπολογία 102
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα δύο τουλάχιστον 
υποψηφίων, που έχουν χαρακτηρισθεί
κατάλληλοι από την αρμόδια επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 
τουλάχιστον τριών υποψηφίων τους 
οποίους προτείνει η Επιτροπή μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προς το σκοπό αυτό, οι προτεινόμενοι 
υποψήφιοι καλούνται να προβούν σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις των μελών της.
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Or. es

Τροπολογία 103
Daniel Dăianu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της.

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα δύο τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή και δύο υποψηφίων τους οποίους 
προτείνει το Συμβούλιο, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο υποψήφιος είναι 
δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη 
δυνατότητα να αντιταχθεί στον διορισμό 
αυτό σε περίπτωση που οι δοθείσες 
απαντήσεις δεν συμφωνούν με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζεται συνέπεια με την τροποποιημένη παράγραφο.
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Τροπολογία 104
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια την 
αξία του, καθώς και τις δεξιότητες και την 
πείρα του, από πίνακα τριών τουλάχιστον 
υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η 
Επιτροπή μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Πριν διοριστεί, ο 
επιλεγόμενος από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να 
κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις των μελών της. 

2. Ο διευθυντής διορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο με κριτήρια τις 
δεξιότητες και την πείρα του, από πίνακα 
πέντε τουλάχιστον υποψηφίων, τους 
οποίους προτείνει η Επιτροπή μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Πριν διοριστεί, ο επιλεγόμενος από το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιος 
προβαίνει σε δήλωση ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και απαντά σε ερωτήσεις 
των μελών της. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα άσκησης βέτο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 105
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
στην οποία λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών. 

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 106
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του 
διευθυντή. Εντός μηνός πριν από την 
παράταση της θητείας του, ο διευθυντής 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 107
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν δεν παραταθεί η θητεία του, ο
διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.

6. Ο διευθυντής εξακολουθεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του μέχρι να διοριστεί ο 
αντικαταστάτης του.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της αποδοχής του Οργανισμού. 

Τροπολογία 108
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του. 

7. Ο διευθυντής είναι δυνατόν να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνον με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
οποία λαμβάνεται κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει τη 
σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των ψήφων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή σε προηγούμενη τροπολογία. 

Τροπολογία 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Καθήκοντα του διευθυντή

1. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
εκπροσώπηση του Οργανισμού και είναι 
επιφορτισμένος με τη διοίκησή του.
2. Ο διευθυντής προετοιμάζει τις εργασίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμμετέχει 
στις εργασίες του Διοικητικού 
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Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με 
τη συγκατάθεση του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου. 
4. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την 
υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος 
εργασιών του Οργανισμού, υπό την 
καθοδήγηση του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου και υπό τον διοικητικό έλεγχο 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο διευθυντής λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα, κυρίως δε, εκδίδει εσωτερικές 
διοικητικές εγκυκλίους και δημοσιεύει 
ανακοινώσεις, για να διασφαλίζεται η 
λειτουργία του Οργανισμού σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό.
6. Κάθε έτος ο διευθυντής καταρτίζει 
σχέδιο προγράμματος εργασιών του 
Οργανισμού για το επόμενο έτος και το 
υποβάλλει στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή πριν από τις 30 Ιουνίου 
του έτους.
7. Ο διευθυντής προβαίνει σε εκτίμηση 
των εσόδων και των δαπανών του 
Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 
και εκτελεί τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 21.
8. Κάθε έτος ο διευθυντής συντάσσει 
σχέδιο ετήσιας έκθεσης, η οποία 
περιλαμβάνει μία ενότητα για τις 
ρυθμιστικές δραστηριότητες του 
Οργανισμού και μία για τα οικονομικά 
και διοικητικά θέματα.
9. Σε σχέση με το προσωπικό του 
Οργανισμού, ο διευθυντής ασκεί τις 
εξουσίες που προβλέπονται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3.

Or. fr
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Τροπολογία 110
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8, με τη 
συγκατάθεση του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου. 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Συμβούλιο Προσφυγών απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην 
ανώτατων υπαλλήλων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των αρχών 
ανταγωνισμού ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων με 
κατάλληλη πείρα στον τομέα της 
ενέργειας. Το Συμβούλιο Προσφυγών 
ορίζει τον πρόεδρό του. Οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου Προσφυγών λαμβάνονται με 
ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων 
από τα έξι μέλη του. Το Συμβούλιο 
Προσφυγών συγκαλείται όποτε είναι 
αναγκαίο.

1. Το Συμβούλιο Προσφυγών απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ εν ενεργεία ή πρώην 
ανώτατων υπαλλήλων των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, των αρχών 
ανταγωνισμού ή άλλων εθνικών ή 
κοινοτικών θεσμικών οργάνων με 
κατάλληλη πείρα στον τομέα της ενέργειας 
που διορίζονται με κριτήρια 
επαγγελματικής ικανότητας και 
προέρχονται από δώδεκα διαφορετικά 
κράτη μέλη. Το Συμβούλιο Προσφυγών 
ορίζει τον πρόεδρό του. Οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου Προσφυγών λαμβάνονται με 
ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων 
από τα έξι μέλη του. Το Συμβούλιο 
Προσφυγών συγκαλείται όποτε είναι 
αναγκαίο.



PE402.870v01-00 62/71 AM\712362EL.doc

EL

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η διαφορετικότητα, η εμπειρία και η ικανότητα των μελών του Οργανισμού είναι στοιχεία 
ουσιαστικής σημασίας. 

Τροπολογία 112
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει κοινής πρότασης του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μετά από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό Δίκτυο.

Or. fr
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Τροπολογία 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από 
υποδείξεις. Δεν επιτρέπεται να ασκούν 
άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό ή στο 
οικείο Διοικητικό ή Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. Μέλος του Συμβουλίου 
Προσφυγών δεν είναι δυνατόν να εκπέσει 
από την ιδιότητά του αυτή κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν 
κριθεί ότι έχει υποπέσει σε βαρύ 
παράπτωμα και το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκδώσει απόφαση έκπτωσης, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από 
υποδείξεις.

Or. fr

Τροπολογία 115
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη. Τα μέλη του Συμβουλίου 
Προσφυγών λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 
ανεξάρτητα και δεν δεσμεύονται από 
υποδείξεις. Δεν επιτρέπεται να ασκούν 
άλλα καθήκοντα στον Οργανισμό ή στο 
οικείο Διοικητικό ή Ρυθμιστικό 

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου 
Προσφυγών είναι εξαετής. Τα μέλη του 
Συμβουλίου Προσφυγών λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους ανεξάρτητα και δεν 
δεσμεύονται από υποδείξεις. Δεν 
επιτρέπεται να ασκούν άλλα καθήκοντα 
στον Οργανισμό ή στο οικείο Διοικητικό ή 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο. Μέλος του 
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Συμβούλιο. Μέλος του Συμβουλίου 
Προσφυγών δεν είναι δυνατόν να εκπέσει 
από την ιδιότητά του αυτή κατά τη 
διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν κριθεί 
ότι έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα και 
το Διοικητικό Συμβούλιο εκδώσει 
απόφαση έκπτωσης, κατόπιν διαβούλευσης 
με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Συμβουλίου Προσφυγών δεν είναι δυνατόν 
να εκπέσει από την ιδιότητά του αυτή κατά 
τη διάρκεια της θητείας του, εκτός εάν 
κριθεί ότι έχει υποπέσει σε βαρύ 
παράπτωμα και το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκδώσει απόφαση έκπτωσης, κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει μια 
απόφαση, είναι δυνατόν να ασκηθεί 
προσφυγή για παράλειψη ενώπιον του 
Πρωτοδικείου ή του Δικαστηρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 232 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο Οργανισμός οφείλει να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου ή του 
Δικαστηρίου.

3. Το Δίκτυο οφείλει να λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφώνεται 
με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου ή του 
Δικαστηρίου.
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Τροπολογία 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους, ο διευθυντής καταρτίζει 
προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο 
καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το 
πρόγραμμα εργασιών που προβλέπονται 
για το επόμενο οικονομικό έτος, και 
διαβιβάζει το εν λόγω προσχέδιο 
προϋπολογισμού στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, συνοδευόμενο από πίνακα 
προσωρινών θέσεων προσωπικού. Κάθε 
έτος, βάσει του προσχεδίου που 
καταρτίζεται από τον διευθυντή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε 
εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων του 
Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό 
έτος. Η εκτίμηση αυτή, που περιλαμβάνει 
και σχέδιο οργανογράμματος, διαβιβάζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου. 
Πριν από την έγκριση της εκτίμησης, το 
προσχέδιο που έχει καταρτιστεί από τον 
διευθυντή διαβιβάζεται στο Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, το οποίο δύναται να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με το προσχέδιο 
του προϋπολογισμού.

1. Το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 
κάθε έτους, ο διευθυντής καταρτίζει 
προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο 
καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και το 
πρόγραμμα εργασιών που προβλέπονται 
για το επόμενο οικονομικό έτος, και 
διαβιβάζει το εν λόγω προσχέδιο 
προϋπολογισμού στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δικτύου, συνοδευόμενο 
από πίνακα προσωρινών θέσεων 
προσωπικού. Κάθε έτος, βάσει του 
προσχεδίου που καταρτίζεται από τον 
διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο 
προβαίνει σε εκτίμηση των εσόδων και 
των εξόδων για το επόμενο οικονομικό 
έτος. Η εκτίμηση αυτή, που περιλαμβάνει 
και σχέδιο οργανογράμματος, διαβιβάζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου.

Or. fr
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Τροπολογία 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή εγκρίνει το οργανόγραμμα του 
Οργανισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Προσωπικό

1. Στο προσωπικό του Οργανισμού 
εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς 
που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι 
κανόνες που θεσπίζονται από κοινού από 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού και καθεστώτος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει 
τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3.
3. Ο Οργανισμός ασκεί, όσον αφορά το 
προσωπικό του, τις εξουσίες που 
ανατίθενται στην αρμόδια για τους 
διορισμούς αρχή από τον κανονισμό 



AM\712362EL.doc 67/71 PE402.870v01-00

EL

υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και στην αρμόδια για τη σύναψη 
συμβάσεων αρχή από το καθεστώς που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων 
από τα κράτη μέλη στον Οργανισμό.

Or. fr

Τροπολογία 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προσωπική οικονομική και 
πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του 
Οργανισμού έναντι του Οργανισμού 
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται στο προσωπικό του 
Οργανισμού.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 122
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Συμμετοχή τρίτων χωρών

Στον Οργανισμό μπορούν να συμμετέχουν 
χώρες που δεν είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνάψει 
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συμφωνίες με την Κοινότητα για τον 
σκοπό αυτό. Βάσει των σχετικών 
διατάξεων των συμφωνιών αυτών, 
συνομολογούνται διακανονισμοί οι οποίοι 
προσδιορίζουν, ιδίως, τη φύση, την 
έκταση και τις διαδικαστικές πτυχές της 
συμμετοχής των χωρών αυτών στις 
εργασίες του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές και το 
προσωπικό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Περιορισμός των καθηκόντων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 30 διαγράφεται
Αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού. Η εν 
λόγω αξιολόγηση καλύπτει τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνει ο 
Οργανισμός και τις μεθόδους εργασίας 
του, σε σχέση με τον σκοπό, την εντολή 
και τα καθήκοντα που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στα οικεία ετήσια 
προγράμματα εργασιών. 
2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο τέσσερα έτη 
αφότου αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος 
διευθυντής. Ακολούθως, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης 
τουλάχιστον ανά πενταετία.
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Or. fr

Τροπολογία 124
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο τέσσερα έτη 
αφότου αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος 
διευθυντής. Ακολούθως, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης 
τουλάχιστον ανά πενταετία.

2. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης 
υποβάλλεται από την Επιτροπή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, το αργότερο δύο έτη αφότου 
αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος διευθυντής. 
Ακολούθως, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης τουλάχιστον ανά τριετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αξιολόγηση της εργασίας του Οργανισμού σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 125
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Μετά από την πρώτη έκθεση 
αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και 
την εκτίμηση των επιτευγμάτων του 
Οργανισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως 
της Επιτροπής, είτε παρατείνουν την 
εντολή του Οργανισμού είτε τον 
αντικαθιστούν με καταλληλότερη δομή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει την ίδρυση ενός οργανισμού που θα λειτουργεί υπό τον έλεγχό της και θα 
διαθέτει κυρίως συμβουλευτικές εξουσίες· η δομή αυτή, όμως, ενδέχεται να μην είναι η πλέον 
κατάλληλη για να συμβάλει στη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και αερίου. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί και, εάν είναι απαραίτητο, να προτείνει άλλη δομή.

Τροπολογία 126
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναθεώρηση
Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, με την 
ευκαιρία των αξιολογήσεων του 
Οργανισμού, παρουσιάζει προτάσεις 
αναθεώρησης του τελευταίου. Η πρώτη 
πρόταση αναθεώρησης εξετάζει ειδικά το 
ενδεχόμενο κατάργησης και 
αντικατάστασής του από άλλον 
ανεξάρτητο μηχανισμό.

Or. es

Τροπολογία 127
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έναρξη ισχύος και μεταβατικά μέτρα Έναρξη ισχύος, μεταβατικά μέτρα και 
λήξη της ισχύος

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό προθεσμίας διασφαλίζεται ότι θα ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της εσωτερικής 
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αγοράς ενέργειας.

Τροπολογία 128
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει 
την 1η Ιανουαρίου 2015.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον καθορισμό προθεσμίας διασφαλίζεται ότι θα ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της εσωτερικής 
αγοράς ενέργειας.


