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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συντονιστικού Οργανισμού 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενεργείας έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Αποτελεί λογική 
συνέπεια της εξέλιξης του ευρωπαϊκού ενεργειακού δυναμικού τα τελευταία χρόνια.

Αρχικά, οι δημόσιες υπηρεσίες ενέργειας και αερίου, στις 27 ευρωπαϊκές χώρες, συνήθως 
διασφαλίζονταν από επιχειρήσεις, εν γένει δημόσιες, οι οποίες διέθεταν ένα οιονεί εθνικό ή 
περιφερειακό μονοπώλιο. Όμως εδώ και καιρό, οι φορείς αυτοί άρχισαν να προβαίνουν 
μεταξύ τους σε αμοιβαίες πωλήσεις ενέργειας. Συνεπώς, έπρεπε να καθοριστούν οι κανόνες 
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ήδη υπαρχόντων αλλά και των νέων φορέων που θα 
μπορούσαν να αναδυθούν στην αγορά. Το δόγμα που επιβλήθηκε σταδιακά ήταν αυτό του 
χωρισμού αφενός των δύο δικτύων μεταφοράς ενέργειας (ηλεκτρισμού και αερίου) και, 
αφετέρου, της πλειάδας των επιχειρήσεων παραγωγής και διανομής της ενέργειας. Η 
αποσύνδεση αυτή πρέπει να διασφαλίζει την ουδετερότητα του συστήματος μεταφοράς σε 
σχέση με τους διάφορους παραγωγούς. Τα μέσα της εν λόγω αποσύνδεσης (με ή χωρίς 
διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων) δεν αφορούν τον παρόντα κανονισμό. Επίσης, η 
Επιτροπή διευκρινίζει ότι η αποσύνδεση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δημόσιου, ιδιωτικού, τόσο όσον αφορά τον μεταφορέα όσο και 
τους παραγωγούς- διανομείς.

Το αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι ο μετασχηματισμός του συστήματος εθνικών 
ευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς σε φυσικά μονοπώλια, ακριβώς όπως συμβαίνει με το οδικό 
σύστημα, το σύστημα των λιμένων και των αερολιμένων, εντός των οποίων εξελίσσονται τα 
φορτηγά οχήματα, τα πλοία και τα αεροσκάφη που ανήκουν σε χιλιάδες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις. Η Επιτροπή φθάνει μέχρι του σημείου να διευκρινίζει ότι και ένα τμήμα της 
δυνατότητας αποθήκευσης αερίου πρέπει να ενσωματωθεί στο εν λόγω ευρωπαϊκό δημόσιο 
αγαθό που είναι το σύστημα μεταφοράς.

Έτσι λοιπόν, τρία είναι τα προβλήματα που τίθενται :

- Διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των παραγωγών, μεγάλων και μικρών (από 
αυτόν που διαθέτει μια αιολική μονάδα μέχρι τον ιδιοκτήτη πάρκου εργοστασίων πυρηνικής 
ενέργειας), στο σύστημα μεταφοράς, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις βάσει 
μεγέθους ή εθνικότητας.

- Ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς αναλόγως της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (η οποία ενσωματώνει μια πολιτική κοινωνικής και περιφερειακής ολοκλήρωσης και 
προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως του κλίματος).

- Υλοποίηση της φυσικής διασύνδεσης και εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών μεταξύ 
των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το άνοιγμά τους σε τρίτες χώρες, 
προμηθεύτριες κυρίως αερίου (Ρωσία) ή διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενέργειας (Ελβετία).

Η αναγκαία αυτή διασύνδεση και εναρμόνιση δικαιολογεί τη δημιουργία ενός φορέα 
συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (Οργανισμός).
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Το σύστημα των κατ’ αυτόν τον τρόπο διασυνδεδεμένων εθνικών μεταφορικών δικτύων και 
των ούτως συντονισμένων ρυθμιστικών φορέων τους μέσω του Οργανισμού, θα 
δημιουργούσε μια πραγματική δημόσια υπηρεσία στο τομέα της ενέργειας, που θα βασιζόταν 
στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο εισηγητής αξιολογεί θετικά τις προτάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, πρέπει να 
αποσαφηνιστούν δύο σημεία.

Καταρχάς, οι εξουσίες του Οργανισμού. 

Δικαιολογημένα η Επιτροπή απορρίπτει την περίπτωση τροποποίησης των Συνθηκών με 
μοναδικό σκοπό τη χορήγηση στον Οργανισμό δεσμευτικών εξουσιών. Αναγνωρίζει εξάλλου 
ότι δεν διαθέτει ούτε τα τεχνικά μέσα, ούτε το προσωπικό για να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιου 
είδους έργο. Προτείνει λοιπόν έναν κατά βάση συμβουλευτικό Οργανισμό ο οποίος, για λήψη 
αποφάσεων και ενδεχομένως επιβολή κυρώσεων, θα προσέτρεχε στην ίδια την Επιτροπή.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι υπάρχουν επαρκείς νομικές βάσεις για διεύρυνση των εξουσιών του 
εν λόγω οργανισμού όσον αφορά την εσωτερική αγορά και την καταπολέμηση των 
περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, αφήνοντας στην Επιτροπή την ευχέρεια 
επιβολής προστίμων. Από την άλλη, η εποπτεία της συμμόρφωσης της πολιτικής των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών με την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης δεν μπορεί, επί του παρόντος, να 
αποτελέσει αντικείμενο παρά μόνον μη δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων.

Κατά δεύτερον, η αρμοδιότητα του Οργανισμού. 

Η αξιοπιστία του Οργανισμού σε σχέση με την αγορά προϋποθέτει την απόλυτη ανεξαρτησία 
του από τους φορείς τη συμπεριφορά των οποίων οφείλει να ρυθμίζει, είτε πρόκειται περί 
διαχειριστών της μεταφοράς ενέργειας είτε περί παραγωγών-διανομέων ενέργειας. Ένας 
Οργανισμός που θα διαθέτει τέτοιου είδους δυνατότητα λήψης απόφασης επί ιδιωτικών ή 
δημόσιων φορέων πρέπει να διαθέτει νομιμοποίηση που να εδράζεται σε δημοκρατική 
λογοδοσία.

Ο εισηγητής προτείνει την αύξηση της δυνατότητας άμεσης δράσης του Οργανισμού (χωρίς 
τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής) προσπαθώντας να εξισορροπήσει τις εν λόγω αυξημένες 
εξουσίες με αύξηση της δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Ο Οργανισμός δεν πρέπει απλώς να ενεργεί σύμφωνα με τις Συνθήκες και το 
παράγωγο δίκαιο αλλά πρέπει να λογοδοτεί για τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του στα 
ευρωπαϊκά νομοθετικά όργανα από τα οποία αντλεί την εξουσία του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας,
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6

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

(6) 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, έναντι των 
φορέων μεταφοράς, διανομής και 
παραγωγής ενέργειας (δημόσιων ή 
ιδιωτικών), η συμμόρφωση της δράσης 
της προς την κοινοτική νομοθεσία, οι 
τεχνικές και ρυθμιστικές ικανότητες, η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του 
Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού: 
ανεξαρτησία έναντι των φορέων τους οποίους πρέπει να διαιτητεύει, δημοκρατική λογοδοσία 
έναντι του δικαίου της Ένωσης και των νομοθετικών της οργάνων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9

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

(9) Δεδομένου ότι ο Οργανισμός θα έχει 
εποπτική εικόνα των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών, πρέπει να επιτελεί ρόλο συμβούλου 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 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 
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γνωμοδότηση του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση της αποστολής του διοικητικού συμβουλίου του 
Οργανισμού έναντι των νομοθετικών οργάνων της Ένωσης. Από την άλλη, θα έχει και 
υποχρέωση επιφυλακής έναντι της εκτελεστικής εξουσίας (Επιτροπή).

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(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 κατευθυντήριες 
γραμμές για να συνδράμει τις ρυθμιστικές 
αρχές και τους παράγοντες της αγοράς στην 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε σχέση με 
την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής 
που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να υπενθυμίσει ότι τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης είναι 
αυτά που καθορίζουν τους στόχους ενεργειακής πολιτικής, με βάση τα οποία αναζητούμε τις 
ορθές πρακτικές.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 13

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

(13) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των 
ρυθμιστικών καθηκόντων με 
αποτελεσματικό και, προπάντων, 
ανεξάρτητο τρόπο. Η ανεξαρτησία των 
ρυθμιστικών αρχών έναντι των φορέων 
μεταφοράς, διανομής και παραγωγής 
ενέργειας, 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 
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οντότητα, με σεβασμό της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας για την ενεργειακή
πολιτική, το περιβάλλον, την εσωτερική 
αγορά και τον ανταγωνισμό και 
λογοδοτώντας για τις αποφάσεις και τις 
προτάσεις του στις αρχές της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της ανεξαρτησίας του Οργανισμού: 
ανεξαρτησία έναντι των φορέων τους οποίους πρέπει να διαιτητεύει, δημοκρατική λογοδοσία 
έναντι του δικαίου της Ένωσης και των νομοθετικών της οργάνων.

Αποσαφηνίζει τη δημοκρατική λογοδοσία του Οργανισμού.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 14

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

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει τα δικαιώματα προσφυγής των μερών κατά των αποφάσεων του Οργανισμού.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 17

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

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



PE400.565v01-00 8/14 PA\705322EL.doc

EL

δεδομένων. 

Αιτιολόγηση

Επιβεβαιώνει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της σύμβασης του Aarhus (ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) έναντι όλων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης και, συνεπώς, και του Οργανισμού.

Τροπολογία 7
Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

(γ) να διατυπώνει γνώμες και συστάσεις 
προς την Επιτροπή

(γ) να διατυπώνει γνώμες και συστάσεις 
προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, και τους φορείς μεταφοράς, 
διανομής και παραγωγής ενέργειας, καθώς 
και τους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Διευρύνει το πεδίο καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού από τα θεσμικά 
όργανα μέχρι την κοινωνία των πολιτών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, στοιχείο (δ)

(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.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση με βάση τη διερεύνηση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στο 
άρθρο 6.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5

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  
τα θεσμικά όργανα σχετικά με κάθε ζήτημα 
συνδεόμενο με τον σκοπό της ίδρυσής του, 
κατόπιν αιτήματος  του Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής ή με δική 
του πρωτοβουλία.
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Αιτιολόγηση

Διευρύνει το πεδίο καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού και στην 
ευρωπαϊκή νομοθετική εξουσία.

Τροπολογία 10
Άρθρο 6, παράγραφος 4

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, τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την 
αποδοτική λειτουργία της αγοράς, ή τη 
συμμόρφωσή του προς την ενεργειακή 
πολιτική που ορίζει η κοινοτική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζει το πλαίσιο νομοθετικής δράσης του Οργανισμού.

Τροπολογία 11
Άρθρο 6, παράγραφος 5

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. Με εκχώρηση της εξουσίας που διαθέτει 
η Επιτροπή, και σύμφωνα με τους 
ορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 2ε 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1228/2003 και το άρθρο 2ε παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, ο 
Οργανισμός μπορεί να λάβει αποφάσεις με 
ανασταλτικό αποτέλεσμα και να προτείνει 
στην Επιτροπή την επιβολή προστίμων,
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 
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από τους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Καθορίζει τη νομική βάση και την ανασταλτική εξουσία που διαθέτει Οργανισμός όσον αφορά 
το δίκαιο του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς. Διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα της 
Επιτροπής για επιβολή κυρώσεων, καθόσον δεν υπάρχει σαφής νομική βάση.

Τροπολογία 12
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

2. Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με το 
οικείο πρόγραμμα εργασιών ή κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει 
τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες 
της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές μπορεί να είναι δεσμευτικές 
εφόσον αναφέρονται σε περιπτώσεις 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, στην
πρόσβαση των παραγωγών και διανομέων 
στα δίκτυα και στην κατάργηση των 
διακρίσεων· δεν είναι δεσμευτικές εφόσον 
αφορούν την εξισορρόπηση των 
ενεργειακών αγορών με βελτίωση ή 
τροποποίηση των τεχνικών παραγωγής, 
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση 
των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας της Ένωσης, 
σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική που 
ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Διακρίνει τον δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων του Οργανισμού στους τομείς όπου το 
πρωτογενές, παράγωγο και ερμηνευτικό κοινοτικό δίκαιο είναι ήδη αρκετά σαφές, από τον μη 
δεσμευτικό χαρακτήρα των γνωμοδοτήσεών του όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής της 
Ένωσης στους τομείς όπου οι ορθές πολιτικές είναι ακόμη αμφιλεγόμενες.

Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 4
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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 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,  και το 
σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας που 
καθορίζει την ενεργειακή πολιτική της 
Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Διευρύνει την δημοκρατική λογοδοσία του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
διεύρυνση του δικαίου της Ένωσης στον ενεργειακό τομέα.

Τροπολογία 14
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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 
προέρχονται από υποψηφίους που πρότεινε 
η Επιτροπή και έξι από αυτούς που 
πρότεινε το Συμβούλιο. Η θητεία τους είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Αιτιολόγηση

Διευρύνει τις δυνατότητες υποψηφιοτήτων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

Τροπολογία 15
Άρθρο 10, παράγραφος 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, 

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 
Απριλίου, 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, 



PE400.565v01-00 12/14 PA\705322EL.doc

EL

εγκεκριμένη από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, 
η οποία αφορά τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες του Οργανισμού κατά το 
υπό εξέταση έτος.

εγκεκριμένη από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο, 
η οποία αφορά τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες του Οργανισμού κατά το 
υπό εξέταση έτος. Τα εν λόγω πέντε 
θεσμικά όργανα χορηγούν ή αρνούνται να 
χορηγήσουν απαλλαγή στον Οργανισμό 
όσον αφορά την υλοποίηση της πολιτικής 
της Ένωσης στον ενεργειακό τομέα, στον 
τομέα της εσωτερικής αγοράς και του 
ανταγωνισμού. Το Κοινοβούλιο διατυπώνει 
συστάσεις για το πρόγραμμα εργασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει τις τοποθετήσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης επί της ετήσιας έκθεσης 
του Οργανισμού την οποία τοποθετεί ενωρίτερα, ούτως ώστε οι τοποθετήσεις των οργάνων να 
μπορούν να λειτουργήσουν ως πυξίδα όσον αφορά τον προγραμματισμό του Οργανισμού για το
επόμενο έτος.

Τροπολογία 16
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

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

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει τη δημοκρατική λογοδοσία του διευθυντή.
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Τροπολογία 17
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται 
να προσβάλει απόφαση που αναφέρεται στα 
άρθρα 7 και 8 και απευθύνεται σε αυτό ή 
απόφαση η οποία, παρότι έχει τον τύπο 
απόφασης που απευθύνεται σε άλλο 
πρόσωπο, αφορά άμεσα και προσωπικά το 
συγκεκριμένο πρόσωπο. 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται 
να προσβάλει απόφαση που αναφέρεται στα 
άρθρα 6, 7 και 8 και απευθύνεται σε αυτό ή 
απόφαση η οποία, παρότι έχει τον τύπο 
απόφασης που απευθύνεται σε άλλο 
πρόσωπο, αφορά άμεσα και προσωπικά το 
συγκεκριμένο πρόσωπο. 

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει υπόψη τη διεύρυνση των εξουσιών λήψης αποφάσεων του Οργανισμού που 
προτείνεται στο άρθρο 6.

Τροπολογία 18
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τα 
πρακτικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τα 
πρακτικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, και της Σύμβασης 
του Aarhus εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Επιβεβαιώνει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της σύμβασης του Aarhus (ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) έναντι όλων των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης και, συνεπώς και του Οργανισμού.

Τροπολογία 19
Άρθρο 30, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες 
του Οργανισμού. Η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει 
ο Οργανισμός και τις μεθόδους εργασίας 
του, σε σχέση με τον σκοπό, την εντολή και 
τα καθήκοντα που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στα οικεία ετήσια 
προγράμματα εργασιών. 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις δραστηριότητες
του Οργανισμού. Η εν λόγω αξιολόγηση 
καλύπτει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει 
ο Οργανισμός και τις μεθόδους εργασίας 
του, σε σχέση με τον σκοπό, την εντολή και 
τα καθήκοντα που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και στα οικεία ετήσια 
προγράμματα εργασιών. Η εν λόγω 



PE400.565v01-00 14/14 PA\705322EL.doc

EL

αξιολόγηση βασίζεται σε ευρεία 
διαβούλευση, μέσω της ιστοθέσης της 
Επιτροπής στο Διαδίκτυο, με τους 
ενδιαφερόμενους για την πολιτική στον 
τομέα της ενέργειας, του ανταγωνισμού και 
της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή τους 
διάφορους φορείς μεταφοράς, διανομής 
και παραγωγής ενέργειας, τις 
επαγγελματικές οργανώσεις και τις 
οργανώσεις καταναλωτών καθώς και τις 
οργανώσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η έκθεση αυτή 
διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο την ημερομηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 
10.

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζει τη μέθοδο αξιολόγησης και τη χρησιμότητά της στην κατάρτιση των 
προγραμμάτων του Οργανισμού.


