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Τροπολογία 36
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το έργο που επιτέλεσε η ERGEG από 
τη σύστασή της συνέβαλε θετικά στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στους 
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως 
αναγνωρίζεται ευρέως από τον κλάδο και 
όπως προτείνει η ίδια η ERGEG, η 
εθελοντική συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών πρέπει πλέον 
να ενταχθεί σε μια κοινοτική δομή με 
σαφείς αρμοδιότητες και με εξουσία 
έκδοσης ατομικών ρυθμιστικών 
αποφάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 37
Robert Goebbels

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, 

(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, 
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πρέπει να ιδρυθεί ένας οργανισμός
συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας, στο εξής «ο Οργανισμός».

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 38
Robert Goebbels

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.

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 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(6) Ο Οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει 
τον κατάλληλο συντονισμό και, εάν είναι 

(6) Ο Οργανισμός, ως αντιπροσωπεία των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών, πρέπει να 
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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.

εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό σε 
ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο και, 
εάν είναι αναγκαίο, τη συμπλήρωση, στα 
επίπεδα αυτά, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να νοείται ως αντιπροσωπεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και όχι 
ως αντιπροσωπεία στην οποία έχουν εκχωρηθεί οι εξουσίες της Επιτροπής. Επιπλέον, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ρυθμιστικής "νεκρής ζώνης" όταν οι εθνικές αγορές 
ενταχθούν σε περιφερειακές αγορές, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την εντολή να συντονίζει τις 
αρμόδιες εθνικές αγορές κατά την καθοδήγηση, τη διαμόρφωση κανόνων και την 
παρακολούθηση των περιφερειακών αγορών.

Τροπολογία 40
Robert Goebbels

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 

(7) Το Δίκτυο πρέπει να οργανώνει τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
το αερίου.
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διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς με 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, προς 
όφελος της εσωτερικής αγοράς.

Or. fr

Τροπολογία 41
Robert Goebbels

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
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Τροπολογία 42
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(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.

(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 και την 
εξαίρεση νέων ηλεκτρικών γραμμών 
διασύνδεσης από τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε αίτηση εξαίρεσης για νέες υποδομές φυσικού αερίου πρέπει να εξετάζεται πρώτα 
από τις ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών προκειμένου να διευκολυνθεί και να 
απλουστευθεί η κατασκευή σημαντικών νέων υποδομών, και εν συνεχεία να υποβάλλεται προς 
έγκριση στην Επιτροπή, η οποία είναι ο καλύτερος εγγυητής των ευρωπαϊκών συμφερόντων 
λόγω της αποστολής του θεματοφύλακα των συνθηκών που της αναθέτουν οι ίδιες οι συνθήκες. 



PE404.596v01-00 8/100 AM\716143EL.doc

EL

Τροπολογία 43
Robert Goebbels

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

Τροπολογία 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

(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 

(9) Δεδομένου ότι ο Οργανισμός θα έχει 
εποπτική εικόνα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, πρέπει να έχει ρόλο σε θέματα 
ρύθμισης της αγοράς.
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Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι ο κύριος παράγοντας εκπόνησης και έγκρισης των αγοραίων 
κωδίκων.

Τροπολογία 45
Robert Goebbels

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

Τροπολογία 46
Patrizia Toia

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 μη δεσμευτικές 
γνωμοδοτήσεις για να συνδράμει τις 
ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες της 
αγοράς στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Εάν μια ρυθμιστική αρχή αδυνατεί να 
συμμορφωθεί προς τη γνωμοδότηση του 
Οργανισμού, οφείλει να παράσχει επαρκή 
και δημόσια αιτιολόγηση. Ο Οργανισμός 
δύναται, εάν το κρίνει αναγκαίο, να 
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διατυπώσει νέα, δεσμευτική πλέον 
γνωμοδότηση, με την κατάλληλη 
αιτιολόγηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει την εξουσία να διατυπώνει μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις για να 
συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

Τροπολογία 47
Robert Goebbels

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 48
Eugenijus Maldeikis

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 

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

Or. lt

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών όχι μόνον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά 
πρέπει και να διασφαλίζεται κατά τη δημιουργία και εν συνεχεία την εφαρμογή των διατάξεων 
της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια.

Τροπολογία 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

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.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να διευκρινιστούν. Ως εκ 
τούτου, μια τέτοια αιτιολογική σκέψη είναι πρόωρη στο παρόν στάδιο και πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 50
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 
διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την 

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

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

Τροπολογία 51
Robert Goebbels

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) 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 
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



AM\716143EL.doc 13/100 PE404.596v01-00

EL

Τροπολογία 52
Robert Goebbels

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 53
Eugenijus Maldeikis

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.

(14) Δεδομένου ότι 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.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Το έγγραφο ορίζει ότι ο Οργανισμός θα λαμβάνει αποφάσεις γενικού χαρακτήρα και επιπέδου. 
Τεχνικό σφάλμα στο λιθουανικό κείμενο.
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Τροπολογία 54
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Το αργότερο τέσσερα έτη μετά την 
ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του 
Οργανισμού και στη συνέχεια ανά 
πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με τα ειδικά 
καθήκοντα που επιτέλεσε και τα 
αποτελέσματα που πέτυχε ο Οργανισμός, 
συνοδευόμενη από τις δέουσες προτάσεις 
για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Or. en

Τροπολογία 55
Robert Goebbels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ίδρυση Ίδρυση δικτύου ρυθμιστικών αρχών 
ενέργειας

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
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Τροπολογία 56
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 57
Robert Goebbels

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 58
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 59
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 60
Dragoş Florin David

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 
Βουκουρέστι, Ρουμανία. Μέχρις ότου 
ετοιμαστούν οι εγκαταστάσεις του, θα 
φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις της 
Επιτροπής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι έδρες των ευρωπαϊκών οργανισμών και των οργάνων της ΕΕ θα πρέπει κατά κανόνα να 
κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών με δίκαιο τρόπο.  Το Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα 
της Ρουμανίας, είναι μια πολύ ανεπτυγμένη πόλη, με υποδομές ευρωπαϊκού επιπέδου και δύο 
διεθνή αεροδρόμια. Η διάρκεια πτήσης από οιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν υπερβαίνει 
τις τέσσερις ώρες (από τις Βρυξέλλες είναι 2 ώρες και 45΄). Ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση της 
Ρουμανίας υποστηρίζουν την ιδέα της εγκατάστασης του οργανισμού στο Βουκουρέστι. 
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Τροπολογία 61
Robert Goebbels

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.

Or. fr

Τροπολογία 62
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μια μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων 
φορέων της αγοράς, η οποία ασκεί τις
αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 
14α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση του νέου άρθρου 14α.

Τροπολογία 63
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) μια μόνιμη ομάδα καταναλωτών, η 
οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 14α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση του νέου άρθρου 14β.

Τροπολογία 64
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται: Ο Οργανισμός:
(α)  γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

(α)  γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

(β) γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές αρχές· (β) γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές αρχές·

(γ) διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς 
την Επιτροπή·

(γ) διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς 
την Επιτροπή·

(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
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Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις και στα καθήκοντά του για 
συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η αυτορρύθμιση.

Τροπολογία 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται: Ο Οργανισμός:
(α)  γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

(α)  γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

(β) γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές αρχές· (β) γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές αρχές·

(γ) διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς 
την Επιτροπή·

(γ) διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς 
την Επιτροπή·

(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

Ο Οργανισμός πρέπει να μπορεί να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις και στα καθήκοντά του για 
συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η αυτορρύθμιση.

Τροπολογία 66
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
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 67
Paul Rübig

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. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις όσον αφορά 
τη συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, προκειμένου να αποφεύγεται η 
αυτορρύθμιση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία 68
Hannes Swoboda

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις όσον αφορά 
τη συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, προκειμένου να αποφεύγεται η 
αυτορρύθμιση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
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Τροπολογία 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να συντονίζει τις αντίστοιχες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές που ασχολούνται με 
τις περιφερειακές αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αερίου. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ρυθμιστικής "νεκρής ζώνης" όταν οι εθνικές αγορές 
ενταχθούν σε περιφερειακές αγορές, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την εντολή να συντονίζει τις 
αρμόδιες εθνικές αγορές κατά την καθοδήγηση, τη διαμόρφωση κανόνων και την 
παρακολούθηση των περιφερειακών αγορών.

Τροπολογία 70
Dragoş Florin David

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) να γνωμοδοτεί σχετικά με τους 
τεχνικούς κώδικες που συντάσσει η 
ένωση φορέων εκμετάλλευσης 
συστήματος μεταφοράς.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να ελέγχει, να κατανοεί και να εγκρίνει τους τεχνικούς κώδικες που 
συντάσσει η ένωση φορέων εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς, καθώς και να 
παρακολουθεί την τήρησή τους αφού εγκριθούν. 
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Τροπολογία 71
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) έχει το δικαίωμα να ελέγχει 
αποφάσεις περί πιστοποίησης που 
λαμβάνουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές·

Or. lt

Τροπολογία 72
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) να προωθεί, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, την διαπεριφερειακή 
συνεργασία μεταξύ ενεργειακών αγορών 
και να είναι υπεύθυνος για την ενοποίησή 
τους στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. lt

Τροπολογία 73
Eugenijus Maldeikis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δγ) να εγκρίνει τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς που διορίζουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
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(όπως τροποποιήθηκε από το 
COM(2007)0528).

Or. lt

Τροπολογία 74
Robert Goebbels

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

Τροπολογία 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

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.
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Τροπολογία 76
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση

Ο Οργανισμός διαβουλεύεται εκτενώς και 
σε πρώιμο στάδιο με τους συντελεστές 
της αγοράς, τους καταναλωτές και τους 
τελικούς χρήστες, με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, ιδίως σε ό, τι αφορά τα 
καθήκοντά του έναντι των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, και οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 77
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση

Ο Οργανισμός διαβουλεύεται εκτενώς και 
σε πρώιμο στάδιο με τους συντελεστές 
της αγοράς, τους καταναλωτές και τους 
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τελικούς χρήστες, με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, ιδίως σε ό, τι αφορά τα 
καθήκοντά του έναντι των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, και οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 78
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση

Ο Οργανισμός διαβουλεύεται εκτενώς και 
σε πρώιμο στάδιο με τους συντελεστές 
της αγοράς, τους καταναλωτές και τους 
τελικούς χρήστες, με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, ιδίως σε ό, τι αφορά τα 
καθήκοντά του έναντι των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των συντελεστών της αγοράς, και οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.
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Τροπολογία 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση

Ο Οργανισμός διαβουλεύεται εκτενώς και 
σε πρώιμο στάδιο με τους συντελεστές 
της αγοράς, τους καταναλωτές και τους 
τελικούς χρήστες, με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, ιδίως σε ό, τι αφορά τα 
καθήκοντά του έναντι των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο. Κατά συνέπεια, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον, καθώς έχει ήδη καλά εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων.

Τροπολογία 80
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση με παράγοντες της αγοράς 

και καταναλωτές
Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
των καθηκόντων του, προβαίνει, 
εγκαίρως, σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, με 
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όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες 
της αγοράς και τους καταναλωτές, 
κυρίως όσον αφορά τα καθήκοντά του 
έναντι των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ πραγματοποιούνται σήμερα από την ERGEG. Το 
καθήκον αυτό πρέπει να το αναλάβει ο Οργανισμός, δεδομένου ότι διαθέτει ήδη εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στον τομέα των δημοσίων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
προς το συμφέρον όλων των παραγόντων της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 81
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση με παράγοντες της αγοράς 

και καταναλωτές
Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
των καθηκόντων του, προβαίνει, 
εγκαίρως, σε εκτενείς διαβουλεύσεις, 
κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, με 
όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες 
της αγοράς και τους καταναλωτές, 
κυρίως όσον αφορά τα καθήκοντά του 
έναντι των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ πραγματοποιούνται σήμερα από την ERGEG. Το 
καθήκον αυτό πρέπει να το αναλάβει ο Οργανισμός, δεδομένου ότι διαθέτει ήδη εδραιωμένους 
κανόνες και πείρα στον τομέα των δημοσίων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός ενεργεί 
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προς το συμφέρον όλων των παραγόντων της αγοράς, ενώ οι διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς αποτελούν δυνητικώς ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών

1. Ο Οργανισμός αναπτύσσει, εντός έξι 
μηνών κατ' ανώτατο όριο, σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών για τον 
καθορισμό βασικών, σαφών και 
αντικειμενικών αρχών για την 
εναρμόνιση της αγοράς και των τεχνικών 
κανόνων.
2. Για τη διαμόρφωση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί εκτενείς διαβουλεύσεις με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο και 
ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους.
3. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο κατευθυντήριων 
γραμμών με βάση τη διαβούλευση. 
δημοσιοποιεί όλες τις παρατηρήσεις που 
έλαβε και εξηγεί πώς έχουν ληφθεί υπόψη 
στο τελικό σχέδιο των κατευθυντήριων 
γραμμών ή αιτιολογεί την απόρριψή τους.
4. Ο Οργανισμός δύναται να κινεί την ίδια 
διαδικασία για την επικαιροποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών, κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να διαμορφώνονται και να εγκρίνονται μετά από 
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εκτεταμένες διαβουλεύσεις, προκειμένου να καθοριστούν βασικές αρχές για την εναρμόνιση των 
κανόνων. Μόνο εφόσον εγκριθούν υγιείς κατευθυντήριες γραμμές θα μπορέσουν να 
αναπτυχθούν κατάλληλα οι κώδικες. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύεται 
δεδομένου ότι έχει την ευκαιρία να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κατευθυντήριων 
γραμμών.

Τροπολογία 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Εκπόνηση αγοραίων κωδίκων

1. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντήριων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 5α, ο 
Οργανισμός εκπονεί εντός εξαμήνου 
σχέδιο αγοραίων κωδίκων οι οποίοι 
τηρούν πλήρως τις αρχές που θεσπίζουν 
οι κατευθυντήριες γραμμές.
2. Για τη διαμόρφωση των εν λόγω 
κωδίκων, ο Οργανισμός πραγματοποιεί 
εκτενείς διαβουλεύσεις με ανοικτό και 
διαφανή τρόπο και ενημερώνει όλους 
τους ενδιαφερομένους. 
3. Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και 
εγκρίνει το σχέδιο αγοραίων κωδίκων με 
βάση τη διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες 
τις παρατηρήσεις που έλαβε και εξηγεί 
πώς έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό 
σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών ή 
αιτιολογεί την απόρριψή τους.
4. Ο Οργανισμός δύναται να κινεί την ίδια 
διαδικασία για την αναθεώρηση των 
υφιστάμενων κωδίκων, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που περιγράφεται στην ως 
άνω παράγραφο 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αγοραίοι κώδικες πρέπει να διαμορφώνονται και να εγκρίνονται από τον Οργανισμό μετά 
από εκτεταμένες διαβουλεύσεις. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύεται δεδομένου 
ότι έχει την ευκαιρία να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κωδίκων αυτών.

Τροπολογία 84
Robert Goebbels

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 
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 



PE404.596v01-00 32/100 AM\716143EL.doc

EL

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 
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.
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Or. fr

Τροπολογία 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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 το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών 
Δικτύων διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
αερίου που εμφαίνεται στο άρθρο 2γ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, και στο 
άρθρο 2γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005, εξασφαλίζοντας την ίση 
μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική και 
ασφαλή λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος πρέπει να υπόκειται στην έγκριση του 
Οργανισμού. Είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η αυτορρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ. Είναι καθήκον 
της εθνικής ρυθμιστικής αρχής να εγκρίνει τα επενδυτικά σχέδια των TSO. Συνεπώς, σε επίπεδο 
ΕΕ ο Οργανισμός πρέπει να εγκρίνει το πανευρωπαϊκό δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα. Οι 
επενδυτές χρειάζονται σαφές και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο.
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Τροπολογία 86
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 
διασυνοριακών δικτύων που 
προκαλούνται από τις αποκλίνουσες 
διαδικασίες ή πρακτικές αδειοδότησης) 
με στόχο να εξασφαλίζει την απουσία 
διακρίσεων, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική και 
ασφαλή λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 87
Giles Chichester

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 

3. Μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 
5α, ο Οργανισμός συντάσσει στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για το 
ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2δ 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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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.

1228/2003, και για 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. Οι εν λόγω στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές εξασφαλίζουν 
αμεροληψία, ουσιαστικό ανταγωνισμό 
και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.  
Μόλις ο Οργανισμός συντάξει το σχέδιο 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία 
δύναται να εγκρίνει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές αυτές σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003 και στο άρθρο 14, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1775/2005 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την έναρξη της ρυθμιστικής διαδικασίας, ο ACER πρέπει να παράσχει επίσημα υπηρεσίες 
συμβούλου στην Επιτροπή υπό τη μορφή στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τα ENTSO, 
ως βάση για τη σύνταξη των τεχνικών κωδίκων. Με βάση τις επίσημες αυτές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, προτείνουμε τη θέσπιση διαδικασίας επιτροπολογίας για την έκδοση "δεσμευτικών" 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες θα βασιστούν οι μελλοντικές εργασίες.

Τροπολογία 88
Anne Laperrouze

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 

3. Μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 
5α, ο Οργανισμός συντάσσει στρατηγικές 
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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.

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 για το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2δ παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005.  Οι εν λόγω 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
εξασφαλίζουν αμεροληψία, ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς.  Μόλις ο Οργανισμός συντάξει το 
σχέδιο στρατηγικών κατευθυντήριων 
γραμμών το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η 
οποία δύναται να εγκρίνει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές αυτές σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003 και στο άρθρο 14, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1775/2005 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και ο βαθμός λεπτομέρειας των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων και οι αρχές 
υψηλού επιπέδου του δεκαετούς  επενδυτικού σχεδίου που πρέπει να αναπτύσσουν οι ENTSO, 
σύμφωνα με το άρθρο 2ε του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2003 και το άρθρο 2ε του κανονισμού 
(ΕΚ) 1775/2005, πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων. 

Τροπολογία 89
Paul Rübig

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 

3. Ο Οργανισμός, μετά την 
πραγματοποίηση ακρόασης με όλους τους 
σχετικούς παράγοντες της αγοράς 
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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 μη δεσμευτικού δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος.

σύμφωνα με το άρθρο 5α, καταρτίζει 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους τομείς που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2γ παράγραφοι 
3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 και στο άρθρο 2γ παράγραφοι 
3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. Οι στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν 
την ίση μεταχείριση, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική 
λειτουργία της αγοράς. Ο Οργανισμός 
αφού καταρτίσει τις κατευθυντήριες 
γραμμές, τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, η 
οποία τις εγκρίνει σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έκταση και ο λεπτομερής χαρακτήρας των προτεινόμενων τεχνικών κωδίκων και των 
γενικών αρχών του δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος, που αναπτύσσουν οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και το 
άρθρο 2ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα.

Τροπολογία 90
Angelika Niebler, 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 

3. Μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους, ο Οργανισμός 
συντάσσει στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για το ευρωπαϊκό δίκτυο 
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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 μη δεσμευτικού δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος.

διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 2δ παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, και για 
το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 2δ, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005 στους τομείς που αναφέρονται 
στο άρθρο 2γ, παράγραφοι 3 και 5, του 
κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ, παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1775/2005. Οι εν λόγω στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές εξασφαλίζουν 
αμεροληψία, ουσιαστικό ανταγωνισμό 
και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.  
Μόλις ο Οργανισμός συντάξει το σχέδιο 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία 
δύναται να εγκρίνει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει την εξουσία να προετοιμάζει "στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές" μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία 91
Patrizia Toia

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 

3. Ο Οργανισμός, αφού πραγματοποιήσει 
διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές 
σχετικά με τους τομείς αρμοδιότητας, 
πρέπει να παράσχει στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
τεχνικούς κώδικες στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και στο ευρωπαϊκό 



AM\716143EL.doc 39/100 PE404.596v01-00

EL

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.

δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, τα 
ENTSO και τα ENTSOG πρέπει να 
συντάξουν σχέδιο δέσμης τεχνικών 
κωδίκων και να το υποβάλουν προς 
έγκριση στον Οργανισμό.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
φυσικού αερίου πρέπει να συμφωνήσουν 
ως προς το σχέδιο ετήσιου προγράμματος 
εργασίας και το σχέδιο δεκαετούς 
επενδυτικού προγράμματος και να τα 
υποβάλουν στον Οργανισμό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στις εθνικές αρχές πρέπει να δοθεί συμβουλευτικός ρόλος με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των εθνικών εδαφών. Επιπλέον, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεχνικός φορέας, δεν πρέπει να καθορίζει τους κανόνες 
της αγοράς. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τους αγοραίους κώδικες λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνωμοδότηση των διαχειριστών και ο Οργανισμός πρέπει να εγκρίνει τους τεχνικούς κώδικες με 
βάση το σχέδιο που θα προτείνουν τα ENTSO και τα ENTSOG.

Τροπολογία 92
Lena Ek

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 

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 το 
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τεχνικούς ή εμπορικούς κώδικες, το 
σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών 
και το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος. 

σχέδιο τεχνικών ή εμπορικών κωδίκων, 
το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών 
και το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού 
προγράμματος. 

Or. en

Τροπολογία 93
Patrizia Toia

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αγοραίοι κώδικες
3α. Ο Οργανισμός υποβάλλει προς 
έγκριση στην Επιτροπή στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους 
αγοραίους κώδικες. Με την έγκρισή τους 
παρέχεται στον Οργανισμό η δυνατότητα 
να συντάξει το σχέδιο αγοραίων κωδίκων.
Εν συνεχεία, ο Οργανισμός 
πραγματοποιεί, με ανοικτό και διαφανή 
τρόπο, διαβουλεύσεις με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς και 
μεριμνά για την ενημέρωσή τους και την 
πλήρη συμμετοχή τους στη σύνταξη του 
εν λόγω σχεδίου. Με βάση τις 
διαβουλεύσεις αυτές, ο Οργανισμός 
καθορίζει σχέδιο δέσμης αγοραίων 
κωδίκων και το υποβάλλει προς έγκριση 
και σχετική παρακολούθηση στην 
Επιτροπή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στις εθνικές αρχές πρέπει να δοθεί συμβουλευτικός ρόλος με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των εθνικών εδαφών. Επιπλέον, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεχνικός φορέας, δεν πρέπει να καθορίζει τους κανόνες 
της αγοράς. Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τους αγοραίους κώδικες λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνωμοδότηση των διαχειριστών και ο Οργανισμός πρέπει να εγκρίνει τους τεχνικούς κώδικες με 
βάση το σχέδιο που θα προτείνουν τα ENTSO και τα ENTSOG.
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Τροπολογία 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα δεκαετή επενδυτικά σχέδια 
περιέχουν διατάξεις για τη μετάβαση σε 
ευφυή δίκτυα.  Ο Οργανισμός και οι 
Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές παρέχουν 
σαφείς οδηγίες σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνουν οι διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης ευφυών 
δικτύων. Προς τούτο καταρτίζεται 
κλιμακούμενο χρονοδιάγραμμα με στόχο 
να ολοκληρωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία ευφυών δικτύων αντιπροσωπεύει σημαντική εξέλιξη που πρέπει να ληφθεί 
δεόντως υπόψη στο δεκαετές επενδυτικό σχέδιο.

Τροπολογία 95
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το δεκαετές επενδυτικό σχέδιο 
περιέχει διατάξεις για τη μετάβαση σε 
ευφυή δίκτυα εντός δέκα ετών από την 
έναρξη  ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Ο Οργανισμός και οι Εθνικές Ρυθμιστικές 
Αρχές καλούνται να γνωμοδοτήσουν 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
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ευφυών δικτύων. Προς τούτο 
καταρτίζεται κλιμακούμενο 
χρονοδιάγραμμα με στόχο να 
ολοκληρωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία ευφυών δικτύων αντιπροσωπεύει σημαντική εξέλιξη που πρέπει να ληφθεί 
δεόντως υπόψη στο δεκαετές επενδυτικό σχέδιο.

Τροπολογία 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο Οργανισμός, έχοντας υπόψη τον 
κατάλογο προτεραιοτήτων της 
Επιτροπής, διαμορφώνει, κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να 
ακολουθήσουν οι ENTSO κατά την 
σύνταξη των κωδίκων και σε άλλα 
καθήκοντα που ορίζονται βάσει του 
άρθρου 2γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 και του άρθρου 2γ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005. Ο 
Οργανισμός πραγματοποιεί εκτεταμένες 
διαβουλεύσεις για την εκπόνηση των 
προαναφερθεισών κατευθυντήριων 
γραμμών. Ο Οργανισμός υποβάλλει το 
σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών στην 
Επιτροπή η οποία τις υποβάλλει στην 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 13, 
παράγραφος 1 προς τελική έγκριση 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται  στο άρθρο 13, παράγραφος 
2, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1228/2003 
και στο άρθρο 13, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.  Τα 
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EΝTSO συντάσσουν σχέδιο κωδίκων 
κατά τρόπο που να ικανοποιεί τους 
στόχους και οιαδήποτε κριτήρια έχουν 
ορισθεί στις κατευθυντήριες γραμμές ως 
εγκριθέντα σύμφωνα με την
προαναφερθείσα διαδικασία. Ο 
Οργανισμός οριστικοποιεί και εγκρίνει τα 
σχέδια κωδίκων που συντάσσουν οι 
ENTSO και είναι αρμόδιος επίσης για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους από 
τα ENTSO.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καθοδήγηση των EΝTSO στην ανάπτυξη κωδίκων και άλλων κρίσιμης σημασίας 
καθηκόντων, η Επιτροπή πρέπει να επεξεργασθεί μια εντολή που ορίζει λεπτομερώς τους 
στόχους και οιαδήποτε κριτήρια πρέπει να πληρούν αυτοί οι κώδικες/καθήκοντα. Τούτο θα 
εξασφαλίσει ότι τα ENTSO επικεντρώνουν την προσοχή σε ζητήματα προτεραιότητας που 
εξασφαλίζουν μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά στην ΕΕ. Ο Οργανισμός πρέπει να παίξει 
βασικό ρόλο στην εκπόνηση αυτής της εντολής. Αυτή η εντολή πρέπει να καλύπτει μόνον 
τεχνικά ζητήματα - ενώ  η εκπόνηση κωδίκων που σχετίζονται με την τεχνική λειτουργία πρέπει 
να ανατεθεί στα EΝTSO.

Τροπολογία 97
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 3 α. Ο Οργανισμός, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, συμβουλεύει την Επιτροπή 
σχετικά με την κατάρτιση στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, με βάση τις οποίες 
καθορίζονται οι κώδικες και κανόνες 
(όπως οι τεχνικοί κώδικες, τα κοινά 
εργαλεία διαχείρισης δικτύου, ένα 10ετές 
επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει 
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προοπτικές επάρκειας της παραγωγικής 
ικανότητας ανά τριετία, και ένα 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 
κατάρτιση αγοραίων κωδίκων, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Τροπολογία 98
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 
5α, ο Οργανισμός συντάσσει στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
αγοραίους κώδικες. Μόλις ο Οργανισμός 
συντάξει το σχέδιο στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τους 
αγοραίους κώδικες, το διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, η οποία δύναται να εγκρίνει τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
αυτές σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 13, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 14, παράγραφος 2, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005 .

Or. en



AM\716143EL.doc 45/100 PE404.596v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Προτείνεται, επιπλέον, να συντάσσει ο Οργανισμός τις κατευθυντήριες γραμμές και για τους 
αγοραίους κώδικες οι οποίοι τότε διαμορφώνονται σε συνεργασία με τους καταλληλότερους 
ενδιαφερομένους. 

Τροπολογία 99
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 
5α, ο Οργανισμός συντάσσει στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
αγοραίους κώδικες. Μόλις ο Οργανισμός 
συντάξει το σχέδιο στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τους 
αγοραίους κώδικες, το διαβιβάζει στην 
Επιτροπή, η οποία δύναται να εγκρίνει τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
αυτές σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 13, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 14, παράγραφος 2, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005 .

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται επίσης να συντάσσει ο Οργανισμός τις κατευθυντήριες γραμμές και για τους 
αγοραίους κώδικες οι οποίοι τότε διαμορφώνονται σε συνεργασία με τους καταλληλότερους 
ενδιαφερομένους. 
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Τροπολογία 100
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ο Οργανισμός, μετά την 
πραγματοποίηση ακρόασης με όλους τους 
σχετικούς παράγοντες της αγοράς 
σύμφωνα με το άρθρο 5α, καταρτίζει 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για 
αγοραίους κώδικες. Ο Οργανισμός, αφού 
καταρτίσει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές για αγοραίους 
κώδικες, τις διαβιβάζει στην Επιτροπή, η 
οποία τις εγκρίνει σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην έναρξη της κανονιστικής διαδικασίας ο Οργανισμός διαβιβάζει στην Επιτροπή προτάσεις, 
υπό τη μορφή στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς· βάσει των προτάσεων αυτών καταρτίζονται οι τεχνικοί κώδικες. Με 
την παρούσα τροπολογία προτείνεται η κίνηση διαδικασίας επιτροπολογίας, βάσει των 
προτάσεων αυτών, η οποία θα οδηγήσει στη θέσπιση "δεσμευτικών" στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών, οι οποίες εν συνεχεία θα αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική 
εργασία των ευρωπαϊκών δικτύων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Προτείνεται επίσης να 
καταρτίσει ο Οργανισμός στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για αγοραίους κώδικες και, εν 
συνεχεία, να τους αναπτύξει περαιτέρω, σε συνεργασία με τους πλέον ενδεδειγμένους 
παράγοντες της αγοράς.
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Τροπολογία 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Μετά από διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερομένους, ο Οργανισμός 
συντάσσει στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τους αγοραίους κώδικες. 
Μόλις ο Οργανισμός συντάξει το σχέδιο 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
για τους αγοραίους κώδικες, το 
διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία 
δύναται να εγκρίνει τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές αυτές..

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να προετοιμάζει "στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές" για τους αγοραίους κώδικες μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Άμα τη εγκρίσει των κατευθυντήριων 
γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 5α, τα 
ENTSO εκπονούν εντός εξαμήνου σχέδιο 
αγοραίων κωδίκων όπως ορίζεται στο 
άρθρου 2γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 και στο άρθρου 2γ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 και οι 
οποίοι τηρούν πλήρως τις αρχές που 
θεσπίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές.
Για την εκπόνηση των κωδίκων αυτών τα 
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ENTSO λαμβάνουν υπόψη την τεχνικής 
ειδίκευση συμμετεχόντων στην αγορά και 
τους ενημερώνει.  
Τα ENTSO υποβάλλουν το σχέδιο 
κωδίκων στον Οργανισμό.
Ο Οργανισμός πραγματοποιεί 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις για το σχέδιο 
κωδίκων, με ανοικτό και διαφανή τρόπο 
Ο Οργανισμός οριστικοποιεί και εγκρίνει 
το σχέδιο κωδίκων με βάση τη 
διαβούλευση. Δημοσιοποιεί όλες τις 
παρατηρήσεις που έλαβε και εξηγεί πώς 
έχουν ληφθεί υπόψη στο τελικό σχέδιο 
των κωδίκων ή αιτιολογεί την απόρριψή 
τους.
Με πρωτοβουλία του Οργανισμού ή 
κατόπιν αιτήματος των ENTSO, μπορεί 
να αναληφθεί αναθεώρηση των 
υφιστάμενων κωδίκων σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην ως 
άνω παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικοί κώδικες πρέπει να συντάσσονται από τα ENTSO σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των 
εγκριθεισών κατευθυντήριων γραμμών. Ο Οργανισμός, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις, 
οριστικοποιεί και εγκρίνει τους κώδικες αυτούς.

Τροπολογία 103
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα 
που προβλέπονται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 1, στοιχεία (α) έως (στ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1 στοιχεία (α) έως 
(στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1775/2005 και τα οποία έχουν 
καταρτισθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει των δεσμευτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς προετοιμάζουν προτάσεις για τους τεχνικούς κώδικες, οι 
οποίοι αποτελούν τους τεχνικούς κανόνες που απαιτούνται για την τήρηση των στρατηγικών 
κατευθυντηρίων γραμμών. Εν συνεχεία οι τεχνικοί κώδικες διαβιβάζονται προς έγκριση στον 
Οργανισμό. Η επίσημη έγκριση των κωδίκων από τον Οργανισμό αποτελεί και το τέλος της 
διαδικασίας. Η εφαρμογή διαφορετικής διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και να ανοίξει το 
δρόμο της αυτορρύθμισης για τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Η ίδια διαδικασία 
πρέπει να εφαρμοστεί και στο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και σε όλα τα άλλα έγγραφα τα 
οποία προετοιμάζονται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 104
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα 
που προβλέπονται στο άρθρο 2γ 
παράγραφος 1, στοιχεία (α) έως (στ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ παράγραφος 1 στοιχεία (α) έως 
(στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005 και τα οποία έχουν 
καταρτισθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βάσει των δεσμευτικών στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς προετοιμάζουν προτάσεις για τους τεχνικούς κώδικες, οι 
οποίοι αποτελούν τους τεχνικούς κανόνες που απαιτούνται για την τήρηση των στρατηγικών 
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κατευθυντηρίων γραμμών. Εν συνεχεία οι τεχνικοί κώδικες διαβιβάζονται προς έγκριση στον 
Οργανισμό. Η επίσημη έγκριση των κωδίκων από τον Οργανισμό αποτελεί και το τέλος της 
διαδικασίας. Η εφαρμογή διαφορετικής διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και να ανοίξει το 
δρόμο της αυτορρύθμισης για τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Η ίδια διαδικασία 
πρέπει να εφαρμόζεται και στο δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα και σε όλα τα άλλα έγγραφα τα 
οποία προετοιμάζονται από τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
εγκρίνονται από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 105
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα 
που συντάσσουν τα  ευρωπαϊκά δίκτυα 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
που προβλέπονται στο άρθρο 2γ, 
παράγραφος 1, εδάφια α έως στ, του 
κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ, παράγραφος 1, εδάφια α έως 
στ; του κανονισμού (ΕΚ) 1775/2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτή τη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση των τεχνικών κωδίκων, τα ENTSO πρέπει να 
συντάσσουν τους τεχνικούς κώδικες με βάση τις δεσμευτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές που εκπονεί ο ACER. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επίσημη έγκριση των 
τεχνικών κωδίκων από τον ACER. Η εφαρμογή διαφορετικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ θα 
έθετε σε κίνδυνο τη δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ, η οποία 
παρέχει στην πράξη στους ΔΣΜ τη δυνατότητα αυτορρύθμισης..
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Τροπολογία 106
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο Οργανισμός εγκρίνει τα έγγραφα 
που συντάσσουν τα  ευρωπαϊκά δίκτυα 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
που προβλέπονται στο άρθρο 2γ, 
παράγραφος 1, εδάφια α έως στ, του 
κανονισμού (ΕΚ) 1228/2003 και στο 
άρθρο 2γ, παράγραφος 1, εδάφια α έως 
στ; του κανονισμού (ΕΚ) 1775/2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτή τη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση των τεχνικών κωδίκων, τα ENTSO πρέπει να 
συντάσσουν τους τεχνικούς κώδικες με βάση τις δεσμευτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επίσημη έγκριση των τεχνικών κωδίκων από τον 
ACER. Η εφαρμογή διαφορετικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ θα έθετε σε κίνδυνο τη 
δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ, η οποία παρέχει στην πράξη στους 
ΔΣΜ τη δυνατότητα αυτορρύθμισης.. Η ίδια διαδικασία ισχύει κατ' αναλογία για το δεκαετές 
επενδυτικό πρόγραμμα.

Τροπολογία 107
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει το 
συντονισμό του εμπορίου  μεταξύ των 
ευρωπαίων διαχειριστών μεταφοράς και 
των διαχειριστών μεταφοράς από τρίτες 
χώρες.

Or. fr
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Τροπολογία 108
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, ιδίως στα άτομα με χαμηλό 
εισόδημα και στους κατοίκους 
απομονωμένων περιφερειών, τον ασφαλή 
και αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 109
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

4. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς στην Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, 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 
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αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Τούτο συμφωνεί με την τροπολογία 9 του εισηγητή με την οποία επιβεβαιώνεται ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμμετέχουν ενεργότερα στις 
δραστηριότητες του Οργανισμού.

Τροπολογία 110
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

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 
ένα σχέδιο τεχνικού κώδικα δεν 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς ή δεν 
θεσπίστηκε εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Or. de

Τροπολογία 111
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή 

5. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή 
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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 εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

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 
ένα σχέδιο τεχνικού κώδικα δεν 
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς ή δεν 
θεσπίστηκε εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Or. de

Τροπολογία 112
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

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 
σχέδιο τεχνικού κώδικα δεν θεσπίστηκε 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή δεν 
εφαρμόζεται από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερθέντων κωδίκων και κανόνων πρέπει να 
γίνεται από τους ρυθμιστές, π.χ. τον Οργανισμό, και όχι από τους ίδιους τους ΔΣΜ. Οι 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των μονοπωλιακών 
υποδομών και δεν συμμετέχουν στο ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς. Σημαντικά συμφέροντά 
τους συνδέονται, πάντως, με τη λειτουργία των κανόνων της αγοράς (δεδομένου ότι επηρεάζουν 
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το κόστος των ΔΣΜ) και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συντάσσουν τους αγοραίους κώδικες. 

Τροπολογία 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

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 
σχέδιο τεχνικού κώδικα δεν θεσπίστηκε 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή δεν 
εφαρμόζεται από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επίσημη έγκριση των τεχνικών κωδίκων από τον 
Οργανισμό. Η εφαρμογή διαφορετικής διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ θα έθετε σε κίνδυνο τη 
δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς της ΕΕ.

Τροπολογία 114
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2ε παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 

5. Ο Οργανισμός διατυπώνει δεόντως 
αιτιολογημένη γνώμη προς την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 2ε παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και 
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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 εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος ή δεν εφαρμόζεται από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

το άρθρο 2ε παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, εφόσον κρίνει ότι 
σχέδιο τεχνικού κώδικα δεν θεσπίστηκε 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή δεν 
εφαρμόζεται από τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του κειμένου σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των κανονισμών για το φυσικό αέριο 
και την ηλεκτρική ενέργεια.

Τροπολογία 115
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 παρακολούθηση της περιφερειακής συνεργασίας δεν εμπίπτει στο πεδίο καθηκόντων του 
Οργανισμού.
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Τροπολογία 116
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο πλαίσιο του Οργανισμού, οι 
εκπρόσωποι των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών συγκροτούν επιτροπές 
περιφερειακής συνεργασίας που 
καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές 
όπως καθορίζονται βάσει του άρθρου 2η, 
παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 
1228/2003 (όπως τροποποιήθηκε) και του 
άρθρου 2η, παράγραφος 3 του 
κανονισμού 1775/2005 (όπως 
τροποποιήθηκε). Οι επιτροπές αυτές 
περιφερειακής συνεργασίας 
προετοιμάζουν και εγκρίνουν 
περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές 
που συνάδουν με τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές  της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού αριθ. 
1228/2003 και του άρθρου 2 του 
κανονισμού αριθ. 1775/2005 και οι οποίες 
προορίζονται  για την καθοδήγηση των 
διαχειριστών του δικτύου μεταφοράς στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2η, παράγραφος 
1, του κανονισμού  αριθ. 1228/2003 και 
στο άρθρο 2η, παράγραφος 1, του 
κανονισμού αριθ. 1775/2005  καθώς και 
στην εφαρμογή στην πράξη του άρθρου 
11, παράγραφος 2, της οδηγίας για την 
ηλεκτρική ενέργεια.
Το ευρωπαϊκό δίκτυο των ΔΣΜ 
υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή 
περιφερειακής συνεργασίας τα σχέδια 
τεχνικών εγγράφων που εκπονούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο των 
περιφερειακών κατευθυντήριων 
γραμμών. 
Κατά τη λήψη απόφασης στο πλαίσιο της 
επιτροπής περιφερειακής συνεργασίας, οι 
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εκπρόσωποι των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών κάθε κράτους μέλους της οικείας 
περιφέρειας διαθέτουν έκαστος 
αποφασιστική ψήφο, ενώ οι εκπρόσωποι 
των άλλων ρυθμιστικών αρχών διαθέτουν 
μόνο συμβουλευτική ψήφο. Οι τελευταίοι 
δύνανται, ωστόσο, να θέσουν βέτο σε 
περίπτωση που οι μισοί τουλάχιστον εξ 
αυτών αντιτίθενται σε απόφαση που 
έλαβαν οι εκπρόσωποι της οικείας 
περιφέρειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εντάξει στο μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο τις περιφερειακές 
πρωτοβουλίες, όπως είναι σήμερα οργανωμένες υπό την αιγίδα της ERGEG.  Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές των διαφόρων κρατών μελών μιας περιφέρειας πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλα μέσα που θα τους επιτρέπουν να διευκρινίζουν, από άποψη περιφερειακής 
ολοκλήρωσης, τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, να εγκρίνουν τα 
περιφερειακά σχέδια που εκπονούν οι διαχειριστές μεταφοράς της περιφέρειας.

Τροπολογία 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το κόστος που ανακύπτει για τους 
ΔΣΜ λόγω των αποφάσεων που λαμβάνει 
ο Οργανισμός καλύπτεται μέσω των 
εθνικών συστημάτων μεταφοράς για τα
τιμολόγια, εκτός εάν το κόστος αυτό 
οφείλεται σε παραβίαση των καθηκόντων 
που ανατέθηκαν στους ΔΣΜ ή μη 
συμμόρφωση προς αυτά, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1228/2003 ή τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1775/2005.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το κόστος που ανακύπτει από τις αποφάσεις του Οργανισμού για τους ΔΣΜ καλύπτεται από 
τους τελευταίους και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τιμών εκτός εάν το κόστος 
αυτό οφείλεται σε παραβίαση των καθηκόντων των ΔΣΜ.

Τροπολογία 118
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τη 
διαδικασία αδειοδότησης για την 
κατασκευή νέων διασυνοριακών μονάδων 
παραγωγής και διασφαλίζει την 
επιτάχυνση της διαδικασίας στο πλαίσιο 
ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί μια ταχεία και αποτελεσματική 
διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή νέων διασυνοριακών μονάδων παραγωγής και να 
αποφευχθεί η επιβράδυνση των επενδυτικών σχεδίων.

Τροπολογία 119
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο Οργανισμός παρακολουθεί κατά 
πόσον επιτυγχάνεται ο στόχος ο οποίος 
συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, της κάλυψης ποσοστού 20% 
του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το έτος 
2020, και εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά 
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με την πρόοδο ως προς την επίτευξή του. 
Αποστέλλει την εν λόγω έκθεση στην 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και την αρμόδια 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, αποτελεσματικής και 
καλά οργανωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται να 
παρακολουθεί τους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας.

Τροπολογία 120
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Ο Οργανισμός εξετάζει και 
παρακολουθεί τις απαιτήσεις και το 
βαθμό διαφάνειας της κοινοτικής 
ενεργειακής αγοράς.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, αποτελεσματικής και 
καλά οργανωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να από κοινού 
με το συμβούλιο ανταγωνισμού και να παρακολουθεί το βαθμό διαφάνειας της ενεργειακής 
αγοράς.

Τροπολογία 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Ο Οργανισμός ελέγχει τους 
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υπολογισμούς διασυνοριακής ικανότητας 
των διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς και την πραγματική 
(συνολική) χρήση της ικανότητας 
διασύνδεσης των δικτύων, ενώ 
παράλληλα επιλύει προβλήματα άδικης, 
άνισης ή αναποτελεσματικής πρόσβασης 
πέραν των εθνικών συνόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 πρέπει να ενισχυθεί για να διασφαλισθεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει πραγματικές 
εξουσίες για την παρακολούθηση του διασυνοριακού εμπορίου.

Τροπολογία 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Ο Οργανισμός έχει την εξουσία και το 
καθήκον να λαμβάνει δεσμευτικές 
αποφάσεις για όλα τα θέματα που 
αφορούν την πρόσβαση και χρήση 
συνδεδεμένων συστημάτων μεταφοράς 
στο οποίο συμμετέχουν περισσότερα του 
ενός κράτη μέλη, εάν οι αρμόδιες εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν καταλήξει σε 
κοινή συμφωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 πρέπει να ενισχυθεί για να διασφαλισθεί ότι ο Οργανισμός διαθέτει πραγματικές 
εξουσίες για την παρακολούθηση του διασυνοριακού εμπορίου.
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Τροπολογία 123
Robert Goebbels

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 
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 
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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

Τροπολογία 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και τη συνεργασία των 
ρυθμιστικών αρχών σε περιφερειακό 
επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός 
θεσπίζει δεσμευτικούς κανόνες για τη 
συνεργασία αυτή μεταξύ των αντίστοιχων 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών που είναι 
αρμόδιες για τις περιφερειακές αγορές. 
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Εκάστη των αρχών αυτών διαθέτει μία 
ψήφο κατά τη λήψη αποφάσεων επί των 
εν λόγω κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ρυθμιστικής "νεκρής ζώνης" όταν οι εθνικές αγορές 
ενταχθούν σε περιφερειακές αγορές, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την εντολή να συντονίζει τις 
αρμόδιες εθνικές αγορές κατά την καθοδήγηση, τη διαμόρφωση κανόνων και την 
παρακολούθηση των περιφερειακών αγορών.

Τροπολογία 125
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

3. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών σε ευρωπαϊκό και 
περιφερειακό επίπεδο. Εφόσον ο 
Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται 
δεσμευτικοί κανόνες για τη συνεργασία 
αυτή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις 
προς την Επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η "προώθηση" της συνεργασίας δεν διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο 
δημιουργήθηκε ο Οργανισμός και ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού 
για την ίδρυση του Οργανισμού, είναι "να συντονίζει τη δράση" των ρυθμιστικών αρχών.
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Τροπολογία 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

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. 
1775/2005. 

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. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της πρότασης είναι η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εργασιών του Οργανισμού.

Τροπολογία 127
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
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Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εργασιών του Οργανισμού.

Τροπολογία 128
Angelika Niebler, 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 
Επιτροπή και την κυβέρνηση του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την Επιτροπή, πρέπει να ενημερώνεται και η κυβέρνηση του ενδιαφερομένου 
κράτους μέλους.

Τροπολογία 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Article 7 – paragraph 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 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ή στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1775/2005, δύναται να ζητήσει 

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 



AM\716143EL.doc 67/100 PE404.596v01-00

EL

γνωμοδότηση από τον Οργανισμό. Ο 
Οργανισμός γνωμοδοτεί εντός τεσσάρων
μηνών, μετά από διαβουλεύσεις με την 
Επιτροπή.

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 130
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδιαίτερα τις 
λιανικές τιμές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το 
σεβασμό των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών όπως ορίζονται στις 
προτάσεις οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ και 
της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες ευθύνες του Οργανισμού έχουν καθοριστεί σε εξαιρετικά στενό πλαίσιο. Με τη 
δημιουργία μόνιμης ομάδας καταναλωτών ο Οργανισμός θα παρακολουθεί αδιαλείπτως τις 
εξελίξεις στην αγορά, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 131
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, παράγραφος 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα διασυνοριακά ζητήματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7, που 
αφορούν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη 
μιας περιοχής, παραπέμπονται στην 
περιφερειακή επιτροπή και οι αποφάσεις 
λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες 
του άρθρου 6, παράγραφος 7, εδάφιο 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται η ενασχόληση των ρυθμιστικών αρχών τις οποίες δεν αφορούν 
άμεσα οι αποφάσεις για μια μόνη περιφέρεια με τις λεπτομέρειες των εν λόγω ζητημάτων ώστε 
να μπορούν να ψηφίζουν εν επιγνώσει, καλό θα είναι να περιορίζεται η λήψη αποφάσεων στις 
πράγματι εμπλεκόμενες αρχές, ενώ παράλληλα θα δίνεται συμβουλευτική ψήφος και δικαίωμα 
βέτο στα άλλα κράτη μέλη, για να διασφαλίζεται η συνοχή σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 132
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα την 
πρόσβαση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στο δίκτυο, διασφαλίζοντας την θετική 
συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά την 
πρόσβαση στο δίκτυο και διευκολύνοντας 
την υιοθέτηση της πρακτικής αυτής από 
άλλα κράτη μέλη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί η πραγματική και θετική συγκριτική αξιολόγηση 
της πρόσβασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο σύμφωνα με τις εθνικές 
πρακτικές και τις εθνικές ιδιαιτερότητες και να διευκολυνθεί η διάδοση των θετικών πρακτικών 
και σε άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 133
Robert Goebbels

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 134
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

1. Ο Οργανισμός δύναται να εγκρίνει 
εξαιρέσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003. Οι ρυθμιστικές 
αρχές των ενδιαφερομένων κρατών 
μελών, κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ 
τους και εγκρίσεως της Επιτροπής, 
δύνανται επίσης να εγκρίνουν 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιοδήποτε αίτημα εξαίρεσης για νέες υποδομές φυσικού αερίου πρέπει να εξετάζεται πρώτα 
από τις ρυθμιστικές αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί 
και να εξορθολογιστεί η κατασκευή σημαντικών νέων υποδομών, και εν συνεχεία να 
υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή, η οποία είναι ο καλύτερος εγγυητής των ευρωπαϊκών 
συμφερόντων λόγω της αποστολής της ως "θεματοφύλακα των Συνθηκών" που της αναθέτουν 
οι ίδιες οι Συνθήκες. 

Τροπολογία 135
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός προωθεί την 
υλοποίηση των προσανατολισμών 
σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον 
τομέα της ενέργειας, όπως καθορίζονται 
στην απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. 
Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός λαμβάνει 
υπόψη τους εν λόγω προσανατολισμούς 
κατά την έγκριση των δεκαετών 
επενδυτικών προγραμμάτων, που 
προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 
3.

Or. fr

Τροπολογία 136
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός, κατά την εκτέλεση 
των προαναφερομένων καθηκόντων, 
προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους 
ενδιαφερομένους παράγοντες της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Προθεσμία για αποφάσεις περί 

εξαιρέσεως
Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει απόφαση 
στα ζητήματα επί των οποίων ο 
Οργανισμός έχει, σύμφωνα με το άρθρο 8 
του παρόντος κανονισμού, δεσμευτικές 
εξουσίες, εντός του μέγιστου χρονικού 
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ορίου των τριών μηνών από την 
ημερομηνία του αιτήματος που υπέβαλαν 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, την απόφαση 
λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η θεσμική παράλυση εντός του Οργανισμού, εισάγεται μηχανισμός 
υπερημερίας, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης για τη λήψη 
αποφάσεως περί εξαιρέσεων από τον Οργανισμό, η λήψη της τελικής απόφασης ανατίθεται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 138
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 

στον τομέα της ενέργειας
1. Ο Οργανισμός παρακολουθεί τις 
εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδιαίτερα τις 
λιανικές τιμές φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το 
σεβασμό των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2003/55/ΕΚ και την οδηγία 
2003/54/ΕΚ.
2. Ο Οργανισμός δημοσιεύει ετήσια 
έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στις 
αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και σχετικά με θέματα 
καταναλωτών. Οι εν λόγω εκθέσεις 
επισημαίνουν όλους τους εναπομένοντες 
φραγμούς στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου, καθώς και τις 
ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών.
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3. Κατά τη δημοσίευση της ετήσιας 
έκθεσής του ο Οργανισμός μπορεί να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στην Επιτροπή γνωμοδότηση για τα 
μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για 
την άρση των φραγμών και τη βελτίωση 
της κατάστασης των ευάλωτων 
καταναλωτών σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 139
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
1. Κατά τη δημοσίευση της ετήσιας 
έκθεσής του, ο Οργανισμός κάνει 
απογραφή των αναγκών της Ένωσης σε 
επίπεδο αποθήκευσης τόσο για 
συγκυριακούς λόγους όσο και για λόγους 
ασφάλειας και δίνει κατευθύνσεις στον 
τομέα των παραγωγικών επενδύσεων και 
υποδομής μεταφοράς.
2. Ο Οργανισμός συντονίζει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο τους εθνικούς μηχανισμούς 
διαχείρισης ενεργειακών κρίσεων.
3. Ο Οργανισμός εξασφαλίζει το 
συντονισμό του εμπορίου  μεταξύ των 
ευρωπαϊκών φορέων μεταφοράς και των 
φορέων μεταφοράς από τρίτες χώρες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει την τροπολογία 18 του εισηγητή.

Ο Οργανισμός πρέπει να παίζει ρόλο παρατηρητή της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της 
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ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Ο συντονισμός της διαχείρισης κρίσεων και το εμπόριο με τις τρίτες χώρες αποτελούν επίσης 
σημαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών.

Τροπολογία 140
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Επιτήρηση, εκτέλεση και κυρώσεις

1. Ο Οργανισμός, μετά από διαβούλευση 
με την Επιτροπή, δύναται να επιβάλει 
οικονομικές κυρώσεις στους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς που δεν 
εκπληρώνουν τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 
7 ή δεν παρέχουν τις πληροφορίες που 
ζητεί ο Οργανισμός για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του. Οι κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.
2. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό, είναι 
υπεύθυνες για τν έλεγχο της 
συμμόρφωσης των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
3. Όταν επιβάλλονται κυρώσεις δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, η Αρχή δημοσιεύει 
τις επωνυμίες των εμπλεκομένων 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, τα 
ποσά των οικονομικών κυρώσεων και 
τους λόγους για τους οποίους 
επεβλήθησαν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εκτέλεσης για να μπορεί να 
ασκεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο.

Τροπολογία 141
Robert Goebbels

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.
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 
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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 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 τρία μέλη, εκ των οποίων ένα 
διορίζεται από την Επιτροπή, ένα από το 
Συμβούλιο και ένα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εργάζεται πιο αποτελεσματικά το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία μέλη: 
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έκαστο από τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ διορίζουν από ένα μέλος. Με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγεται η υπερβολική γραφειοκρατία και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα κατά τη λήψη αποφάσεων.

Τροπολογία 143
Giles Chichester

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 τέσσερα μέλη, εκ των οποίων δύο
διορίζονται από την Επιτροπή και δύο από 
το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συνολικό μέγεθος του Οργανισμού είναι σχετικά μικρό (προσωπικό 40-50 ατόμων και 
προϋπολογισμός 7 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την ανάλυση των επιπτώσεων που διενήργησε η 
Επιτροπή). Για λόγους αποτελεσματικής λειτουργίας και αποφυγής του κόστους και της 
υπερβολικής γραφειοκρατίας είναι σκόπιμο να μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε τέσσερα. Δεδομένου ότι τα καθήκοντα με τα οποία είναι επιφορτισμένο το 
Διοικητικό Συμβούλιο ανατίθενται από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή πρέπει να διορίζουν τον ίδιο αριθμό μελών (δύο κάθε όργανο).

Τροπολογία 144
Dragoş Florin David

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 έξι μέλη από διαφορετικά κράτη 
μέλη. Δύο εξ αυτών ορίζονται από την 
Επιτροπή, δύο από το Συμβούλιο και δύο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η θητεία 
τους είναι πενταετής και μπορεί να 
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ανανεωθεί άπαξ, μετά από συμφωνία της 
Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από το 
διορισμό, οι τα άτομα που προτείνονται 
ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι δυνατόν να κληθούν να μιλήσουν 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Κοινοβουλίου και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις των μελών της.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού πρέπει να αποτελείται από αριθμό μελών κατάλληλο 
για την υλοποίηση των καθηκόντων και των λειτουργιών του όπως ορίζονται στον κανονισμό. 
Τα έξι μέλη θα εργάζονται πιο αποτελεσματικά απ' ό, τι τα δώδεκα. Τα έξι μέλη πρέπει να 
προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση 
των κρατών μελών και μέγιστη διαφάνεια. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
πρέπει να είναι ευθέως ανάλογος  με τον αριθμό του προσωπικού και θα πρέπει να καταβληθεί 
κάθε προσπάθεια αποφυγής αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού. 

Τροπολογία 145
Angelika Niebler, 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 πέντε μέλη, εκ των οποίων δύο
διορίζονται από την Επιτροπή, δύο από το 
Συμβούλιο και ένα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το συνολικό μέγεθος του Οργανισμού είναι σχετικά μικρό. Για λόγους αποτελεσματικής 
λειτουργίας και αποφυγής του κόστους και της υπερβολικής γραφειοκρατίας είναι σκόπιμο να 
μειωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πέντε.
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Τροπολογία 146
Άννυ Ποδηματά

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 - και εκπροσωπούνται 
όλα τα κράτη μέλη εκ περιτροπής -, εκ 
των οποίων έξι διορίζονται από την 
Επιτροπή και έξι από το Συμβούλιο. Η 
θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Τροπολογία 147
Lena Ek

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. Κάθε μέλος έχει έναν 
αναπληρωτή. Τρία μέλη και οι 
αναπληρωτές τους διορίζονται από την 
Επιτροπή και εννέα μέλη και οι 
αναπληρωτές τους από το Συμβούλιο. Η 
θητεία τους είναι πενταετής και μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 1. Εάν θεωρηθεί χρήσιμο, παρά τη φύση των καθηκόντων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, θα μπορούσε να αναφέρεται σε αιτιολογική σκέψη ότι, κατά τον διορισμό των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπημένη 
συμμετοχή των κρατών μελών, ενδεχομένως μέσω συστήματος εκ περιτροπής.
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Τροπολογία 148
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 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι ανεξάρτητα από τις εθνικές 
κυβερνήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος.
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Τροπολογία 150
Giles Chichester

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 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου ή 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του από 
το Συμβούλιο αυτό και ο διευθυντής του 
Οργανισμού συμμετέχουν στις συζητήσεις 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο επηρεάζεται σημαντικά από τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και , για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του από το Συμβούλιο αυτό πρέπει να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητής.
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Τροπολογία 151
Angelika Niebler, 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 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του από 
το Συμβούλιο αυτό και ο διευθυντής του 
Οργανισμού συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο επηρεάζεται σημαντικά από τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και , για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ή ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του από το Συμβούλιο αυτό πρέπει να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητής.
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Τροπολογία 152
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 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

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, με ομόφωνη απόφαση, να 
προσκαλεί στις συνεδριάσεις του τρίτα 
μέρη ως παρατηρητές. 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 153
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
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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.

Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους 
από το Συμβούλιο αυτό και ο διευθυντής 
του Οργανισμού συμμετέχουν 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.

Or. en

Τροπολογία 154
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι ανεξάρτητα από τις εθνικές 
κυβερνήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος. Δεδομένου ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή αντιστοίχως, μπορούν 
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να λαμβάνουν εντολές από τα εν λόγω θεσμικά όργανα, όχι όμως από κάποιο κράτος μέλος.

Τροπολογία 155
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι ανεξάρτητα από τις εθνικές 
κυβερνήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος. Δεδομένου ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Συμβούλιο και την Επιτροπή αντιστοίχως, μπορούν 
να λαμβάνουν εντολές από τα εν λόγω θεσμικά όργανα, όχι όμως από κάποιο κράτος μέλος.

Τροπολογία 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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 λαμβάνονται με ειδική 
πλειοψηφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο είναι υπεύθυνο για τα διοικητικά 
και δημοσιονομικά θέματα, είναι πλέον ενδεδειγμένο να εφαρμοσθεί σύστημα ψηφοφορίας με 
ειδική πλειοψηφία για αποφάσεις που αφορούν τέτοια θέματα παρά σύστημα ψηφοφορίας με 
πλειοψηφία δύο τρίτων.
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Τροπολογία 157
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, εφόσον δεν προβλέπεται 
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 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι ανεξάρτητα από τις εθνικές και 
περιφερειακές κυβερνήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος. Δεδομένου ότι τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή αντιστοίχως, μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες από τα όργανα αυτά, όχι όμως από 
κάποιο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 159
Christian Ehler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε μέλος έχει 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.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού.

Τροπολογία 160
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεν μπορεί να είναι μέλος του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 161
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεσμεύονται να ενεργούν ανεξάρτητα 
προς το δημόσιο συμφέρον. Για το σκοπό 
αυτό, προβαίνουν σε δήλωση δέσμευσης 
και δήλωση συμφερόντων, όπου 
αναφέρεται είτε η απουσία οιωνδήποτε 
συμφερόντων που μπορούν να θεωρηθούν 
ως επιζήμια για την ανεξαρτησία τους, 
είτε τυχόν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα 
που μπορούν να θεωρηθούν ως επιζήμια 
για την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις 
αυτές γίνονται κάθε έτος γραπτώς και 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 162
Robert Goebbels

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.
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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.
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 
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Οργανισμού κατά το υπό εξέταση έτος.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

Or. fr

Τροπολογία 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ψηφίζει για τον διορισμό του διευθυντή. Ο διορισμός 
διευθυντή δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 164
Paul Rübig

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, αφού λάβει τη 
συγκατάθεση του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αφού ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις 
αποφάσεις του Οργανισμού, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να έχει σαφή ρόλο στο διορισμό 
του διευθυντή. Τούτο ισχύει και για την τροπολογία της παραγράφου 7. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται και η ανεξαρτησία του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Τροπολογία 165
Hannes Swoboda

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, αφού λάβει τη 
συγκατάθεση του Ρυθμιστικού 
Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφού ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις 
αποφάσεις του Οργανισμού, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να έχει σαφή ρόλο στο διορισμό 
του διευθυντή. Τούτο ισχύει και για την τροπολογία της παραγράφου 7. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύεται και η ανεξαρτησία του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Τροπολογία 166
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
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Αιτιολόγηση

Καλύτερος καθορισμός αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 167
Giles Chichester

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. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 168
Herbert Reul

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. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
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καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και για την 
τροπολογία επί του άρθρου 10, παράγραφος 7.

Τροπολογία 169
Νικόλαος Βακάλης

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. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 170
Lena Ek

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, αφού ζητήσει τη γνώμη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου και λάβει τη 
συγκατάθεσή του σύμφωνα με το άρθρο 
12 παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 171
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ορίζεται σαφώς στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που 
έχουν θεσπιστεί βάσει των οδηγιών 2003/54 και 2003/55. Δεν υπάρχει επομένως λόγος να 
προβλεφθεί χωριστή διαδικασία για τον διορισμό του από το Διοικητικό Συμβούλιο διότι τούτο 
θα περιέπλεκε τη διαδικασία.

Τροπολογία 172
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τα 
μέλη του Ρυθμιστικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου ορίζεται σαφώς στο άρθρο 11,1 παράγραφος 1. Το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους επικεφαλής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που 
έχουν θεσπιστεί βάσει των οδηγιών 2003/54 και 2003/55. Δεν υπάρχει επομένως λόγος να 
προβλεφθεί χωριστή διαδικασία για τον διορισμό του από το Διοικητικό Συμβούλιο διότι τούτο 
θα περιέπλεκε τη διαδικασία.
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Τροπολογία 173
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 και δημοσιοποιείται.

Or. en

Τροπολογία 174
Lena Ek

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, 
με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, 
σχετικά με την αποδοχή κληροδοτημάτων, 
δωρεών ή επιχορηγήσεων από άλλες 
κοινοτικές πηγές.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, 
με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, 
σχετικά με την αποδοχή κληροδοτημάτων, 
δωρεών ή επιχορηγήσεων από άλλες 
κοινοτικές πηγές ή τυχόν εθελοντικών 
συνεισφορών των κρατών μελών ή των 
ρυθμιστικών τους αρχών.

Or. en
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Τροπολογία 175
Herbert Reul

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή μετά 
από διαβουλεύσεις με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 176
Giles Chichester

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή μετά 
από διαβουλεύσεις με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επίσημος ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι 
σαφώς καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.
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Τροπολογία 177
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή μετά 
από διαβουλεύσεις με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του Ρυθμιστικού Συμβουλίου στον διορισμό του διευθυντή πρέπει να είναι σαφώς 
καθορισμένος δεδομένου ότι ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις 
γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του Οργανισμού.

Τροπολογία 178
Hannes Swoboda

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή, 
μετά από διαβουλεύσεις με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφού ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις 
αποφάσεις του Οργανισμού, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να έχει σαφή ρόλο στο διορισμό 
του διευθυντή. Τούτο ισχύει και για την τροπολογία της παραγράφου 1.
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Τροπολογία 179
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 
πειθαρχική εξουσία επί του διευθυντή, 
μετά από διαβουλεύσεις με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφού ο διευθυντής διοικεί τον Οργανισμό και εγκρίνει τις γνωμοδοτήσεις, τις συστάσεις και τις 
αποφάσεις του Οργανισμού, το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να έχει σαφή ρόλο στο διορισμό 
του διευθυντή. Τούτο ισχύει και για την τροπολογία της παραγράφου 1.

Τροπολογία 180
Edit Herczog

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την 
ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 8, 
και σχετικά με τις εξελίξεις στις αγορές 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
περιλαμβανομένων και θεμάτων 
καταναλωτών, στην οποία προσδιορίζει 
τους εναπομένοντες φραγμούς στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 
ηλεκτρονικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου. Ο Οργανισμός διαβιβάζει την 
έκθεση, 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 
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περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη ενότητα, 
εγκεκριμένη από το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο, η οποία αφορά τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες του Οργανισμού κατά το 
υπό εξέταση έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να επισημαίνει ο Οργανισμός, εκτός από τα διοικητικά και ρυθμιστικά θέματα 
της άμεσης ευθύνης του, τις βασικές εξελίξεις και τα εμπόδια στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου. Θέματα που αφορούν τους καταναλωτές πρέπει να καλύπτονται επαρκώς 
στην εν λόγω έκθεση.

Τροπολογία 181
Eugenijus Maldeikis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, την 
Επιτροπή των Περιφερειών 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.

Or. lt

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει συμβουλευτικές εξουσίες, όπως και η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, και επομένως έχει το δικαίωμα να λαμβάνει εκθέσεις 
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από τον Οργανισμό.
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