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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών υποστηρίζει την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ο Οργανισμός αυτός πρέπει να παίξει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και υλοποίηση της 3ης ενεργειακής δέσμης.  

Ο Οργανισμός πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος και να έχει πλήρη διοικητική και 
χρηματοδοτική αυτονομία, ώστε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προάσπισης των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και των συμμετόχων. Πρέπει να μπορεί να ζητά τη γνώμη 
των παραγόντων της αγοράς σε πρώιμο στάδιο, να διαθέτει εξουσία συντονισμού και 
επαλήθευσης των επενδύσεων και παρακολούθησης της αγοράς και να έχει τη δυνατότητα να 
ενημερώνει σχετικά με στρεβλώσεις της αγοράς. 

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνουν τη διαδικασία δρομολόγησης, 
παρακολούθησης και έγκρισης των προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς, πράγμα που θα επέτρεπε μια περισσότερο ρυθμισμένη ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς ενέργειας, καθώς και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για να διασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

Ο Οργανισμός πρέπει να έχει καίριο ρόλο στη δρομολόγηση, ανάπτυξη, επικύρωση και 
εξασφάλιση της εφαρμογής των εμπορικών και τεχνικών κωδίκων για τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να συμμετέχει στον προσδιορισμό της εμβέλειας 
και του περιεχομένου των ευρωπαϊκών κωδίκων. Στον Οργανισμό πρέπει να χορηγηθούν 
εξουσίες λήψης αποφάσεων, ώστε να μοιράζεται με τους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς την ευθύνη καθορισμού των κανόνων. Ο Οργανισμός πρέπει να αποφασίζει μαζί 
με την Επιτροπή για την ενδεχόμενη εξαίρεση των νέων διασυνοριακών υποδομών από 
απαιτήσεις διαχωρισμού (unbundling). 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να ελέγχει την απόδοση και τη λειτουργία του 
Οργανισμού. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρέχει την έγκρισή του για την επιλογή, την 
ανανέωση της θητείας ή την απόλυση του διευθυντή. Ο διευθυντής του Οργανισμού, το 
Διοικητικό Συμβούλιο και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο πρέπει να λογοδοτούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και να εμφανίζονται ενώπιόν του όποτε τους το ζητήσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι υπεύθυνο μόνο για θέματα διοίκησης και 
λογιστικής. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μειωθεί, διότι ο 
αριθμός των δώδεκα δεν δικαιολογείται σε σύγκριση με το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και με το 
συνολικό προσωπικό του Οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει 
μόνο μέλη που διορίζονται από την Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
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Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Ο Οργανισμός πρέπει να 
παρακολουθεί συνεχώς τις αγορές προς 
εντοπισμό στρεβλώσεων και να 
ενημερώνει την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τις εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει όχι μόνο να μπορεί να ενημερώνει, αλλά επίσης να παρακολουθεί και να 
απευθύνει έγκαιρες προειδοποιήσεις προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να γίνει σημαντικός παράγοντας 
στην προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών και των συμμετόχων.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει 
προσωπικό υψηλού επαγγελματικού 
επιπέδου. Ειδικότερα, πρέπει να 
επωφελείται από τις ικανότητες και την 
πείρα προσωπικού αποσπασμένου από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη. Στο προσωπικό του 
Οργανισμού πρέπει να εφαρμόζονται ο 
κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού 
από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, πρέπει 
να θεσπίζει τα αναγκαία εκτελεστικά 
μέτρα.

(16) Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει 
προσωπικό υψηλού επαγγελματικού 
επιπέδου, απασχολώντας κατ’ εξαίρεση 
προσωπικό αποσπασμένο από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές, την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη. Στο προσωπικό του 
Οργανισμού πρέπει να εφαρμόζονται ο 
κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και οι κανόνες που θεσπίζονται από κοινού 
από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με 
τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, πρέπει 
να θεσπίζει τα αναγκαία εκτελεστικά 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απασχόληση πολυάριθμου προσωπικού αποσπασμένου από τις εθνικές διοικητικές και 
ρυθμιστικές αρχές θα μείωνε την ανεξαρτησία του Οργανισμού και θα έπρεπε συνεπώς να 
χρησιμοποιείται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
συνεργασίας με τις ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας τρίτων χωρών, βάσει 
κατάλληλων συμφωνιών που θα 
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Κοινότητα. συναφθούν από την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών περιορίζεται στα προγράμματα 
συνεργασίας με άλλες ρυθμιστικές αρχές ενέργειας (όχι με οποιονδήποτε άλλον ξένο φορέα) και 
ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει άμεσα το έργο του Οργανισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Ο Οργανισμός είναι πλήρως 
υπόλογος έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να ελέγχει διεξοδικά την απόδοση και τη 
λειτουργία του Οργανισμού.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

(α) να γνωμοδοτεί και να απευθύνει 
συστάσεις προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων του Οργανισμού πρέπει να διευρυνθούν, ώστε να 
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μοιράζεται με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς την ευθύνη του καθορισμού κανόνων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές 
αρχές·

(β) να γνωμοδοτεί και να απευθύνει 
συστάσεις προς τις ρυθμιστικές αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων του Οργανισμού πρέπει να διευρυνθούν, ώστε να 
μοιράζεται με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς την ευθύνη του καθορισμού κανόνων.

Τροπολογία 8

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 ή να 
απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή 
σχετικά με κάθε ζήτημα συνδεόμενο με 
τον σκοπό της ίδρυσής του, κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του 
πρωτοβουλία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τις τροπολογίες 5 και 6.
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Τροπολογία 9

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 
στόχο να εξασφαλίζει την απουσία 
διακρίσεων, τον αποτελεσματικό 
ανταγωνισμό και την αποδοτική και 
ασφαλή λειτουργία της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει πλήρεις εξουσίες συντονισμού και έγκρισης των προτάσεων 
του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει 
προοπτικές επάρκειας της παραγωγικής 
ικανότητας ανά διετία, 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 κωδίκων εμπορίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια και ο βαθμός λεπτομέρειας των προτεινόμενων κωδίκων και κανόνων –είτε 
εφαρμόζονται σε όλες τις υποδομές μεταφοράς είτε στις διασυνδέσεις μεταξύ υπαρχόντων 
εθνικών δικτύων μεταφοράς– πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων. Ο Οργανισμός πρέπει 
πρώτα να συμβουλεύει την Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της ή με δική του πρωτοβουλία, 
σχετικά με την ακριβή εμβέλεια και τον βαθμό λεπτομέρειας του κώδικα ή κανόνα εντός των 
τομέων που προσδιορίζονται στο άρθρο 2γ (3) του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και 
το φυσικό αέριο. Παρόμοια, οι στόχοι υψηλού επιπέδου και η εμβέλεια του 10ετούς επενδυτικού 
προγράμματος χρειάζεται να καθορίζονται εκ των προτέρων.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ οργανώνονται σήμερα από την ERGEG.  Επομένως, 
ο Οργανισμός πρέπει να κληρονομήσει το καθήκον αυτό, καθώς ήδη διαθέτει καθιερωμένους 
κανόνες και πείρα στη διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός, αντίθετα 
από τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, είναι ο φορέας που 
δημιουργήθηκε για να ενεργεί προς το συμφέρον όλων των παραγόντων της αγοράς.

Τροπολογία 12

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 έξι μέλη τα οποία διορίζονται από την 
Επιτροπή. Η θητεία τους είναι πενταετής 
και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται σε 
εγκριτική ψήφο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να ελέγχει την απόδοση και τη λειτουργία του 
Οργανισμού. Κατά συνέπεια, ο Οργανισμός πρέπει να είναι πλήρως υπόλογος ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 13

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 

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής του 
Οργανισμού συμμετέχει στις συζητήσεις, 
εκτός αντίθετης απόφασης του Διοικητικού 
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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. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις 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

Τέσσερις συνεδριάσεις ετησίως θα εξασφάλιζαν καλύτερη εποπτεία των πολιτικών τις οποίες 
διαχειρίζεται ο Οργανισμός, καθώς και τακτικότερη επικαιροποίηση του έργου του.

Τροπολογία 14

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 απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειώνεται σε 6 (τροπ. 16), οι 
κανόνες ψηφοφορίας χρειάζονται αποσαφήνιση.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ύστερα 
από πρόταση της Επιτροπής και 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με απόλυτη 
πλειοψηφία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 12.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
αρμοδιότητα μόνο για ζητήματα 
διοίκησης και λογιστικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ των δύο συμβουλίων πρέπει να είναι σαφέστερος. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει μόνο διοικητικά καθήκοντα, ώστε να παρέχει πραγματικά 
στον Οργανισμό τις αναγκαίες εξουσίες για να ασκεί τα ρυθμιστικά του καθήκοντα με 
αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 
να καλεί οποιοδήποτε μέλος (ή μέλη) του 
Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των 
μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να ελέγχει την απόδοση και τη λειτουργία του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 17.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 
να καλεί οποιοδήποτε μέλος (ή μέλη) του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των 
μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 16.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 17.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή 
του να παρατείνει τη θητεία του διευθυντή. 
Εντός μηνός πριν από την παράταση της 
θητείας του, ο διευθυντής προβαίνει σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
απαντά σε ερωτήσεις των μελών της. Η 
ανανέωση της θητείας του διευθυντή 
υπόκειται σε εγκριτική ψήφο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 17.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 17.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 
να καλεί τον διευθυντή να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των 
μελών της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 17.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί 
να καλεί οποιοδήποτε μέλος (ή μέλη) του 
Συμβουλίου Προσφυγών να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις των 
μελών της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την τροπολογία 17.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν την 
απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων από 
τα κράτη μέλη στον Οργανισμό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
θεσπίζει διατάξεις που επιτρέπουν σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις την απόσπαση 
εθνικών εμπειρογνωμόνων από τα κράτη 
μέλη στον Οργανισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απασχόληση πολυάριθμου προσωπικού αποσπασμένου από τις εθνικές διοικητικές και 
ρυθμιστικές αρχές θα μείωνε την ανεξαρτησία του Οργανισμού και θα έπρεπε συνεπώς να 
χρησιμοποιείται μόνο κατ’ εξαίρεση.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με τον Οργανισμό μπορούν να 
συνεργάζονται ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας χωρών που δεν είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Κοινότητα για τον 
σκοπό αυτό. Βάσει των σχετικών 
διατάξεων των συμφωνιών αυτών, 
συνομολογούνται διακανονισμοί οι οποίοι 
προσδιορίζουν, ιδίως, τη φύση, την έκταση 
και τις διαδικαστικές πτυχές της 
συμμετοχής των ρυθμιστικών αρχών 
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χρηματοδοτικές συνεισφορές και το 
προσωπικό.

ενέργειας των εν λόγω τρίτων χωρών, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τις 
χρηματοδοτικές συνεισφορές και το 
προσωπικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση του άρθρου για λόγους σαφήνειας. 
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