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Επισκόπηση

1. Η πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση Οργανισμού για τη Συνεργασία των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας έχει καίρια σημασία για την επιτυχία της 3ης 
Ενεργειακής Δέσμης Μέτρων. Στην έκθεση Vidal-Quadras "Προοπτικές για την
εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας" (2007/2089(INI)), το Κοινοβούλιο
εξέφρασε τη σταθερή δέσμευσή του στην δημιουργία ενός ισχυρού και
αποτελεσματικού ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες 
εξουσίες ώστε να ξεπερνά τα ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τα οποία παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση και την καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Ο στόχος της 3ης Ενεργειακής Δέσμης Μέτρων είναι να μετακινηθεί σταδιακά η αγορά
ενέργειας, η οποία μέχρι πριν από μια δεκαετία βασιζόταν σε μονοπωλιακό σύστημα, από 
το στάδιο της ελευθέρωσης σε ένα στάδιο στο οποίο ο ανταγωνισμός είναι γνήσιος και 
διατηρήσιμος.

3. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, η σχέση μεταξύ ρυθμιστικών διαδικασιών και 
ανάπτυξης της αγοράς πρέπει να διέπεται από μια προσέγγιση η οποία:

 είναι προσανατολισμένη στη μελλοντική κατάσταση της αγοράς (δηλαδή μια
μελλοντοστρεφή προσέγγιση) στην οποία οι συνθήκες θα είναι πολύ περισσότερο 
ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες·

 είναι εστιασμένη στην υλοποίηση του δικαίου περί ανταγωνισμού ώστε να
ελαχιστοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο οι εκ των προτέρων κανόνες που 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

4. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιδιωχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εναρμόνιση του 
ανταγωνιστικού πλαισίου και των εκ των προτέρων κανόνων. Τούτο σημαίνει ότι η
ρύθμιση του ενεργειακού τομέα σταδιακά θα μειώνεται έως ότου οι κανόνες που 
εφαρμόζονται θα είναι οι κανόνες του ανταγωνισμού. Πρέπει να επισημανθεί ότι εάν δεν
επιτευχθεί ένα αποτελεσματικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ειδική για κάθε τομέα 
ρύθμιση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ένα ρόλο.

5. Ωστόσο, ο ενεργειακός τομέας δεν θα υπαχθεί σε ένα σύστημα που βασίζεται πρωταρχικά
στους κανόνες του ανταγωνισμού παρά μόνο εάν προηγουμένως αποδειχθεί ότι ο κλάδος 
έχει πάψει να αποτελεί φυσιολογικό μονοπώλιο και έχει γίνει "κανονικός" κλάδος.

6. Κατά συνέπεια, για το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και την ανάπτυξή της
μετά την υλοποίηση της 2ης Ενεργειακής Δέσμης, θα απαιτηθεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 
Για το λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι εξουσίες και η ανεξαρτησία του Οργανισμού, 
πέρα και πάνω από το επίπεδο που προτείνεται από την Επιτροπή.

7. Κατά την εξέταση αυτού του σχεδίου Κανονισμού, πρέπει να έχουμε κατά νου ανά πάσα
στιγμή ότι η 3η ενεργειακή δέσμη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαία δέσμη και ο 
Οργανισμός να αποτελέσει ένα κεφαλαιώδες στοιχείο. Ο ρόλος, οι εξουσίες και τα
καθήκοντα που εγκρίνουμε για τον Οργανισμό στον παρόντα Κανονισμό πρέπει να είναι 
συνεπή με τα όσα ορίζονται στα άλλα σχέδια οδηγιών και κανονισμών της δέσμης και το 
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αντίστροφο.

Ανεξαρτησία

8. Μια βασική αρχή που βρίσκεται πίσω από την 3η Ενεργειακή Δέσμη είναι ότι, 
λειτουργώντας μέσα σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητες από καθημερινές πολιτικές 
παρεμβάσεις.

9. Παρομοίως, ο Οργανισμός πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος σε σχέση με 
τεχνικά θέματα και να διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία. Πρέπει να
είναι κοινοτικός φορέας που να έχει νομική προσωπικότητα και ελευθερία να ασκεί τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Κανονισμό. Αυτό συνεπάγεται ασφαλώς ότι ο
Οργανισμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παίρνει δεσμευτικές αποφάσεις ανεξάρτητα 
από την Επιτροπή, αντί να έχει αμιγώς γνωμοδοτικό ρόλο.

10. Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ότι το κοινοτικό δίκαιο - και ιδίως η "αρχή του Meroni" η 
οποία θεσπίστηκε το 1958 - την εμποδίζει να παραχωρήσει περισσότερες εξουσίες και 
ανεξαρτησία στον Οργανισμό. Άλλοι ανεξάρτητοι νομικοί εμπειρογνώμονες ενδέχεται να 
καταλήξουν σε διαφορετική άποψη. Το ζήτημα της νομικής ερμηνείας είναι απολύτως
καθοριστικό σε σχέση με τα ερωτήματα των εξουσιών που μπορεί να έχει ο Οργανισμός, 
των αποφάσεων που μπορεί να παίρνει, του πώς πρέπει να διαρθρωθεί και πόσο 
ανεξάρτητος μπορεί να είναι. Κατά συνέπεια, η σαφής νομική συμβουλή στο ζήτημα αυτό 
έχει θεμελιώδη σημασία.

Εξουσίες και ευθύνες

11. Ο προτεινόμενος Οργανισμός θα προσφέρει ένα ενωσιακό πλαίσιο για την
αποτελεσματική συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Πρέπει όμως να
έχει και πραγματικές εξουσίες έτσι ώστε να χειρίζεται αποτελεσματικά διαμεθοριακές 
καταστάσεις και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ανταγωνιστικής 
αγοράς ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

12. Ο ρόλος του Οργανισμού πρέπει να ενισχυθεί αισθητά σε σχέση με ζητήματα που
βρίσκονται στο κέντρο του ρυθμιστικού πλαισίου και αφορούν τη δυναμικότητα, την 
ασφάλεια και την επάρκεια του πλέγματος της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξής 
του, της συντήρησης και της εκμετάλλευσης).

13. Πρέπει να μελετηθεί περισσότερο ο ρόλος του Οργανισμού σε σχέση με τα καθήκοντα
που έχουν ανατεθεί από τα σχέδια κανονισμών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO). 

14. Υποστηρίζουμε ότι ο Οργανισμός πρέπει να έχει ισχυρότερο ρόλο στη δρομολόγηση, 
παρακολούθηση και έγκριση προτάσεων απ' ό,τι τα ENTSO - ιδίως τα προσχέδια 
ανάπτυξης δικτύου - ώστε να εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται πλήρως οι παράμετροι 
δημοσίου συμφέροντος.

15. Επίσης, χρειάζεται περισσότερη σκέψη σχετικά με το ρόλο του Οργανισμού όσον αφορά
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τη δρομολόγηση, ανάπτυξη, επικύρωση, υλοποίηση και επιβολή των "κωδίκων" αγοράς 
και τεχνικού χαρακτήρα για τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς και πώς ο ρόλος 
αυτός θα εξισορροπείται με το ρόλο των ENTSO. Ο Οργανισμός πρέπει να διαδραματίσει
κεφαλαιώδη ρόλο εδώ και πρέπει να συμμετέχει χωρίς αμφισημίες στον καθορισμό του 
πεδίου και του περιεχομένου των ευρωπαϊκών κωδίκων. Πρέπει να απαιτείται η έγκριση
του Οργανισμού προκειμένου για κεφαλαιώδεις πλευρές αυτών των κωδίκων.

16. Οι τεχνικοί κώδικες και οι κώδικες αγοράς και άλλα σχετικά ζητήματα (επιχειρησιακές
διαδικασίες, προγράμματα επενδύσεων, επισκοπήσεις επάρκειας παραγωγής, ερευνητικά 
προγράμματα και προγράμματα εργασίας) βρίσκονται στην καρδιά της δημιουργίας μιας 
ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας της ΕΕ. Θα διαδραματίσουν επίσης κεφαλαιώδη ρόλο
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες 
χρειάζονται εναρμόνιση και πρέπει να καθορίζονται από ευρωπαϊκούς φορείς και όχι σε 
εθνικό επίπεδο. Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει εξουσίες λήψης αποφάσεων στον 
Οργανισμό (παρά μόνο συμβουλευτικό ρόλο) και τούτο δημιουργεί το ερώτημα κατά 
πόσον οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς μπορούν να είναι πλήρως υπεύθυνοι για 
τη θέσπιση κανόνων που τους αφορούν.

17. Κάθε καλώς λειτουργούσα αγορά χρειάζεται εύστοχους και σαφείς κανόνες που να
καθορίζονται από θεσμικούς τρίτους οι οποίοι ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Η
πρόταση της Επιτροπής παραιτείται από αυτή τη βασική αρχή της οικονομικής θεωρίας, 
δεδομένου ότι εκχωρεί σε παράγοντες της αγοράς (Διαχειριστικές Συστημάτων 
Μεταφοράς) την εξουσία και την ευθύνη να θεσπίζουν κανόνες για την αγορά ενέργειας, 
εισάγοντας έτσι εκ των πραγμάτων την αυτορρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ. Με βάση την
πρόταση, θα ήταν αδύνατο για τον Οργανισμό να αναλάβει σε επίπεδο ΕΕ τη ρυθμιστική 
λειτουργία που είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας ανταγωνιστικής, διατηρήσιμης και 
ασφαλούς ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής  αγοράς.

18. Απαιτείται επίσης μελέτη και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα
λειτουργούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο των κανονισμών για το φυσικό 
αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια για την εξαίρεση της νέας διαμεθοριακής υποδομής από 
τις απαιτήσεις αποδέσμευσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι η ισορροπία ευθυνών
μεταξύ Οργανισμού και Επιτροπής όταν αποφασίζεται αν θα παραχωρηθούν τέτοιες 
εξαιρέσεις; Δεν θα πρέπει να λαμβάνει ο Οργανισμός την τελική απόφαση σχετικά με 
τέτοιες εξαιρέσεις;

19. Τέλος, πρέπει να διερευνήσουμε κατά πόσον υπάρχουν άλλες εξουσίες που θα έπρεπε να
έχει ο Οργανισμός, πέρα από αυτές τις δυνατότητες που δημιουργούνται στα σχέδια 
οδηγιών και κανονισμών. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ποιο ρόλο
πρέπει να έχει ο Οργανισμός στην παρακολούθηση και παροχή πληροφοριών σχετικά με
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, όπως είναι η παροχή πληροφοριών 
στους καταναλωτές και ο έλεγχος της αγοράς (για παράδειγμα, η δημιουργία ενός 
"Βαθμολογικού Πίνακα της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας", παρακολούθηση της 
πρόσβασης στην αγορά, εκτίμηση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας).

20. Κατά την ανάληψη όλων των καθηκόντων του, ο Οργανισμός πρέπει να έχει την
πρωταρχική ευθύνη για διαβούλευση με τους συμμετέχοντες στην αγορά, και μάλιστα σε 
αρχικό στάδιο.
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Εσωτερική δομή

21. Η εσωτερική δομή του Οργανισμού και ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται οι
αποφάσεις και θα πραγματοποιούνται οι διορισμοί έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την
ανεξαρτησία του. Οι αντίστοιχοι ρόλοι της Επιτροπής και των εθνικών ρυθμιστικών
αρχών έχουν σημασία απ' αυτή την άποψη, όπως και η κατανομή καθηκόντων μεταξύ του
Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών και του Διευθυντή του 
Οργανισμού.

22. Ο Διευθυντής έχει κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο. Δοθέντος αυτού, και προκειμένου να
εξασφαλίζεται η ρυθμιστική ανεξαρτησία του, ένα κεφαλαιώδες ζήτημα είναι κατά πόσον 
ο Διευθυντής πρέπει να προτείνεται από το Συμβούλιο ή από τις Ρυθμιστικές Αρχές 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή. Στη συνέχεια, ο διορισμός του θα εγκρίνεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

23. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον Οργανισμό δεν χαρακτηρίζεται από συνέπεια
ως προς τις αρμοδιότητες, την αυτονομία και την ανεξαρτησία που απαιτούνται από την 
ίδια την Επιτροπή για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας. Οι κυβερνητικές
συμφωνίες για την ρύθμιση της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, όπου είναι δυνατόν, πρέπει 
να αναπαραχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να διατηρηθούν οι ίδιες αρχές.

24. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ρόλο και στη συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου και να γίνουν αλλαγές στην προτεινόμενη οργάνωσή του, οι οποίες να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του και να αποτρέψουν οποιεσδήποτε περιττές 
δαπάνες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι
υπεύθυνο μόνο για ζητήματα λογιστικής. Κατά συνέπεια, η σύνθεσή του πρέπει να είναι
πιο ευέλικτη και πιο ορθολογική απ' ό,τι στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία προβλέπει 
δώδεκα μέλη. Ο αριθμός αυτός δεν είναι ανάλογος με τη δομή του Οργανισμού, 
δεδομένου ότι είναι σχεδόν το ήμισυ των μελών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο των 
Ρυθμιστικών Αρχών και το ένα τέταρτο του προβλεπόμενου προσωπικού του 
Οργανισμού. Πέρα από το ζήτημα της ανεξαρτησίας, υπάρχει επίσης το ζήτημα της 
σταθερότητας. Η πείρα από άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς δείχνει ότι η σύνθεση 
αλλάζει τακτικά, ανάλογα με τους διορισμούς από τα κράτη μέλη, κάτι που επηρεάζει τον 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

25. Τέλος, και σημαντικότερο, υπάρχει το ερώτημα της σχέσης του Οργανισμού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τόσο ο Διευθυντής και όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
των Ρυθμιστικών Αρχών πρέπει να είναι προσωπικά και άμεσα υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Και οι δύο πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο
Κοινοβούλιο, το δε Κοινοβούλιο θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τους καλεί, εφόσον 
είναι αναγκαίο, σε άλλες περιστάσεις.

Χρηματοδότηση

26. Ως κοινοτικός φορέας, ο Οργανισμός θα πρέπει να στηριχτεί κατά μεγάλο βαθμό στην 
κοινοτική χρηματοδότηση. Όπως συμβαίνει με όλες τις πτυχές του κοινοτικού
προϋπολογισμού, αυτό αναμένεται να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευκαιρίες για 
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προσεκτικό έλεγχο των επιδόσεων και της λειτουργίας του Οργανισμού.

27. Αλλά, για να διατηρήσει ο Οργανισμός την ανεξαρτησία του, είναι σημαντικό να έχει 
πρόσβαση σε κάποια χρηματοδότηση πέρα από αυτή που λαμβάνει από τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό. Τα άρθρα 18 και 19 του σχεδίου κανονισμού του Οργανισμού ήδη
προβλέπουν την είσπραξη τελών σε σχέση με αποφάσεις για την απαλλαγή 
διαμεθοριακής υποδομής από τον κανόνα πρόσβασης τρίτων. Ωστόσο, μπορούμε βάσιμα
να προβλέψουμε ότι το ποσό χρημάτων που θα προκύψει από αυτό τον τρόπο 
χρηματοδότησης θα είναι πολύ μικρό. Επομένως, πρέπει να διερευνηθούν νέες πηγές 
χρηματοδότησης. Πρέπει να ερευνήσουμε κατά πόσον το δικαίωμα της άντλησης ενός
ποσοστού της χρηματοδότησης από τέλη (και, όπου αρμόζει, από πρόστιμα) από την 
ενεργειακή βιομηχανία πρέπει να επεκταθεί σε άλλους τομείς δραστηριότητας. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη ορισμένες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές έχουν το δικαίωμα να 
αντλούν ποσοστό της χρηματοδότησής τους από τέλη που προέρχονται από την 
ενεργειακή βιομηχανία.
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