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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0530),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0318/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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 

(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 
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να συμμορφωθεί με γνωμοδότηση του 
Οργανισμού.

να συμμορφωθεί με τις γνωμοδοτήσεις, 
συστάσεις και αποφάσεις του 
Οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των σημαντικών 
ρυθμιστικών καθηκόντων του με αποτελεσματικό τρόπο.

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 
κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει 
τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες 
της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των σημαντικών 
ρυθμιστικών καθηκόντων του ώστε να διασφαλίζει τη διασυνοριακή συνεργασία με 
αποτελεσματικό τρόπο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Ο Οργανισμός πρέπει κατά 
περίπτωση να ζητεί τη γνώμη των 
ενδιαφερομένων μερών και να τους 
παρέχει λογική ευκαιρία να διατυπώνουν 
τις παρατηρήσεις τους επί των 
προτεινόμενων μέτρων όπως σχέδια 
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κωδίκων δικτύου και κανόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δέουσες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος της 
εργασίας του Οργανισμού. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού μέτρων 
όπως τα σχέδια κωδίκων δικτύου και κανόνων πρέπει να διενεργούνται από τον Οργανισμό και 
όχι από τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να 
χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, από τέλη και από εθελοντικές
συνεισφορές. Ειδικότερα, οι πόροι που 
σήμερα διατίθενται από κοινού από τις 
ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον 
Οργανισμό. Η κοινοτική διαδικασία του 
προϋπολογισμού πρέπει να εξακολουθήσει 
να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις 
επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Επιπλέον, ο έλεγχος των 
λογαριασμών πρέπει να διενεργείται από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το 
άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση 
δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για 
τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 
185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος 
θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

(15) Ο Οργανισμός πρέπει να 
χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, από τέλη και από 
συνεισφορές. Ειδικότερα, οι πόροι που 
σήμερα διατίθενται από κοινού από τις 
ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον 
Οργανισμό. Η κοινοτική διαδικασία του 
προϋπολογισμού πρέπει να εξακολουθήσει 
να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις 
επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον 
γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Επιπλέον, ο έλεγχος των 
λογαριασμών πρέπει να διενεργείται από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με το 
άρθρο 91 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής της 23ης 
Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση 
δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για 
τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 
185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος 
θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό 
που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εθελοντικών συνεισφορών θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω τη διαφάνεια και 
την ανεξαρτησία του Οργανισμού.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Αμέσως μετά την εκκίνηση της 
λειτουργίας του Οργανισμού, ο 
προϋπολογισμός του υπόκειται σε συνεχή 
αξιολόγηση από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή βάσει του εν εξελίξει 
φόρτου εργασίας και των επιδόσεών του. 
Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να καθορίζει 
εάν υπάρχει επάρκεια ανθρωπίνων και 
χρηματοοικονομικών πόρων. Ο 
προϋπολογισμός εξασφαλίζει ότι 
πληρούνται οι βέλτιστες προδιαγραφές 
επάρκειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι απαιτήσεις περί δαπανών και ανθρωπίνων πόρων να υπόκεινται σε συνεχή 
εξέταση.

Τροπολογία 6

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 
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καθήκοντά του και τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα, συνοδευόμενη από τις 
δέουσες προτάσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού να υπόκειται σε εξέταση και να παρέχεται 
περιθώριο αναθεώρησης εάν χρειάζεται σε μεταγενέστερο στάδιο.

Τροπολογία 7

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 στις Βρυξέλλες.
Μέχρις ότου ετοιμαστούν οι 
εγκαταστάσεις του, θα φιλοξενείται σε 
εγκαταστάσεις της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Βρυξέλλες είναι ο καλύτερος τόπος για την υποδοχή του Οργανισμού. Θα μειώσει τα έξοδα 
ταξιδίου και θα διευκολύνει τις επαφές με την ΓΔ TREN και τα ευρωπαϊκά δίκτυα διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς που θα συνεχίσουν να εδρεύουν στις Βρυξέλλες καθώς και με άλλες 
σημαντικές ενώσεις ενδιαφερομένων μερών. Η ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών για την 
ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG) εδρεύει επί του παρόντος στις Βρυξέλλες και 
απέδειξε ότι εργάζεται αποτελεσματικά. Οι Βρυξέλλες είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης και 
διαθέτει τις καλύτερες συνδέσεις με άλλες πρωτεύουσες της ΕΕ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τύποι πράξεων του Οργανισμού Καθήκοντα του Οργανισμού
Ο Οργανισμός δύναται: Ο Οργανισμός, κατά την προώθηση των 

στόχων του όπως ορίζονται στο άρθρο 1:
(α)  να γνωμοδοτεί προς τους διαχειριστές (α)  εκδίδει γνωμοδοτήσεις, συστάσεις και 
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συστημάτων μεταφοράς· αποφάσεις προς τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, σε σχέση με όλα 
τα τεχνικά θέματα που αφορούν την καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

(β) να γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές 
αρχές·

(β) γνωμοδοτεί προς τις ρυθμιστικές αρχές·

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

(γ) διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς 
την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο·

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

(δ) λαμβάνει αποφάσεις σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 
6, 7 και 8, 8α, 8β και 8γ·

(ε) παρέχει πλαίσιο συνεργασίας στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές·
(στ) εποπτεύει την εκτέλεση των 
καθηκόντων των EΝTSO·
(ζ) καταρτίζει οικονομικούς και τεχνικούς 
όρους και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
κωδίκων και κανόνων που σχεδιάζονται 
από τα EΝTSO και τους εγκρίνει για να 
εξασφαλίσει αποτελεσματική και ασφαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·
(η) εισάγει μεθοδολογίες και τιμολόγια για 
τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς 
αντιστάθμισης μεταξύ TSO, βάσει 
εκτίμησης του πραγματικού κόστους των 
TSO·
(θ) αναλαμβάνει πανευρωπαϊκές δημόσιες 
διαβουλεύσεις για τα προαναφερθέντα 
ζητήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν παρέχει ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αποτελεσματική συνεργασία 
των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει πραγματικές εξουσίες για να 
χειρίζεται αποτελεσματικά τα διαμεθοριακά ζητήματα. Ο Οργανισμός πρέπει να έχει ισχυρότερο 
ρόλο στη δρομολόγηση, παρακολούθηση και έγκριση σχεδίων μέτρων από τα ENTSO ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται πλήρως οι παράμετροι δημοσίου συμφέροντος. Ο 
Οργανισμός πρέπει επίσης να παίζει βασικό ρόλο στην εκτέλεση των κωδίκων των 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς και στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται η εφαρμογή τους. 
Προπαντός ο Οργανισμός πρέπει να συμμετέχει στον καθορισμό του πεδίου και του 
περιεχομένου των κωδίκων της ΕΕ.
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Τροπολογία 9

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 την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο σχετικά με 
κάθε ζήτημα συνδεόμενο με τον σκοπό της 
ίδρυσής του, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου ή με δική 
του πρωτοβουλία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα την προταθείσα τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος γ), το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο εκείνων που δύνανται να 
λαμβάνουν γνωμοδοτήσεις από τον οργανισμό.

Τροπολογία 10

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 τους κώδικες 
και 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
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Αιτιολόγηση

Οι κώδικες δικτύου και το σχέδιο δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος πρέπει να υπόκεινται 
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. 
Επομένως έχει σημασία τα επενδυτικά σχέδια να υπόκεινται στην έγκριση των ρυθμιστικών 
αρχών που είναι απαλλαγμένες από εμπορικές και πολιτικές παρεμβάσεις.

Τροπολογία 11

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 εντός δέκα ετών από την 
έναρξη της 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 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 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή πρέπει να επεξεργασθεί 
εντολή για να καθοδηγήσει τα EΝTSO 
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κατά την προετοιμασία των κωδίκων και 
των άλλων καθηκόντων που ορίζονται 
δυνάμει του άρθρου 2γ του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και του άρθρου 2γ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 που 
έχουν σχέση με την τεχνική λειτουργία 
των δικτύων. Ο Οργανισμός, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως της 
Επιτροπής, επεξεργάζεται υποχρεωτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
συμβουλεύσει την Επιτροπή σχετικά με 
την ετοιμασία της εντολής. Τα EΝTSO 
πρέπει να συντάξουν κώδικες και να 
αναλάβουν τα άλλα καθήκοντά τους κατά 
τρόπο που να ικανοποιεί τους στόχους και 
οιαδήποτε κριτήρια έχουν ορισθεί σε 
αυτήν την εντολή. Ο Οργανισμός εγκρίνει 
τα σχέδια κωδίκων που ετοιμάζουν τα 
EΝTSO.

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, η δε εκπόνηση κωδίκων που σχετίζονται με την τεχνική λειτουργία να 
ανατεθούν στα EΝTSO (και, ως τεχνικά ζητήματα, απαιτούν την έγκριση του Οργανισμού) τα 
οποία δεν πρέπει να καταρτίζουν κανόνες της αγοράς.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η Επιτροπή εγκρίνει κώδικες όπως 
προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 2γ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 και του 
άρθρου 2γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005 σε τομείς που έχουν σχέση 
κυρίως με τον ανταγωνισμό και τους 
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κανόνες της αγοράς παρά με την τεχνική 
λειτουργία των δικτύων. Τα ENTSO δεν 
εγκρίνουν κώδικες σε αυτούς τους τομείς. 
Ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία 
ή κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, 
επεξεργάζεται υποχρεωτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
συμβουλεύσει την Επιτροπή κατά  την 
εκπόνηση αυτών των κωδίκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ENTSO δεν πρέπει να καταρτίζουν κανόνες της αγοράς. Επειδή  αυτά τα θέματα έχουν 
σχέση με τον ανταγωνισμό πρέπει να εκπονούνται από την Επιτροπή η οποία αναζητεί 
συμβουλές από τον Οργανισμό.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6, παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει ειδικά 
επιπρόσθετα καθήκοντα που έχουν σχέση 
με τον στόχο του κατόπιν αιτήσεως της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την Αρχή να αναλάβει οιαδήποτε 
πρόσθετη εργασία προσιδιάζουσα στα γενικά της καθήκοντα η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για τη 
συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Προθεσμία για αποφάσεις

8α. Εάν ο Οργανισμός δεν λάβει απόφαση 
στα ζητήματα επί των οποίων ο 
Οργανισμός έχει, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, δεσμευτικές 
εξουσίες, εντός του μέγιστου χρονικού 
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 για τη λήψη της τελικής απόφασης που ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
περίπτωση σοβαρής καθυστέρησης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8β
Διαβουλεύσεις και διαφάνεια

1. Ο Οργανισμός, πριν από την έγκριση 
μέτρων, ζητεί, κατά περίπτωση, τη 
γνώμη των ενδιαφερομένων μερών και 
τους παρέχει εύλογη δυνατότητα να 
διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους επί 
των προτεινόμενων μέτρων. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβουλεύσεων δημοσιοποιούνται.
2. Ο Οργανισμός διεξάγει τις 
δραστηριότητές του υπό συνθήκες 
μεγάλης διαφάνειας.
3. Ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να 
παρέχονται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος αντικειμενικές, 
αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα 
αποτελέσματα των εργασιών του, οσάκις 
ενδείκνυται.
4. Ο Οργανισμός θεσπίζει στον εσωτερικό 
κανονισμό του τα πρακτικά μέτρα 
εφαρμογής των κανόνων διαφάνειας που 
εμφαίνονται στις παραγράφους 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ έχουν ανατεθεί επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή 
ομάδα ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (ERGEG). 
Επομένως ο Οργανισμός πρέπει να κληρονομήσει αυτό το καθήκον καθώς η ERGEG έχει ήδη 
καταρτίσει κανόνες και αποκτήσει πείρα στη διενέργεια δημοσίων διαβουλεύσεων. Ο 
Οργανισμός θα συνεχίσει να δρα προς το συμφέρον όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8γ
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 για τις εξελίξεις στην αγορά 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των ζητημάτων που 
αφορούν τους καταναλωτές, στην οποία 
προσδιορίζει τους εναπομένοντες 
φραγμούς στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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 
ώστε να αρθούν οι φραγμοί που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει ετήσια έκθεση για τις εξελίξεις στην αγορά φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας και να εκδίδει συστάσεις για μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τη 
βελτίωση της ελευθέρωσης των αγορών ενέργειας.
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Τροπολογία 19

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

Για να εργάζεται πιο αποτελεσματικά το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη: δύο 
εξ αυτών ορίζονται από την Επιτροπή, δύο από το Συμβούλιο και ένα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 20

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 

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον 
πρόεδρό του. Ο διευθυντής και ο πρόεδρος 
του Ρυθμιστικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού συμμετέχουν στις συζητήσεις 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, 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 δύο τουλάχιστον εκ 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 
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εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

επικουρούνται από συμβούλους ή 
εμπειρογνώμονες, τηρουμένου του 
εσωτερικού κανονισμού του. Ο 
Οργανισμός παρέχει γραμματειακή 
υποστήριξη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων συμβουλίων του 
Οργανισμού είναι απαραίτητο να περιληφθούν στις εργασίες ο διευθυντής του Οργανισμού και 
ο πρόεδρος του ρυθμιστικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα 
επηρεασθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναλαμβάνουν να ενεργούν ανεξάρτητα 
προς το δημόσιο συμφέρον και 
προβαίνουν σε ετήσια δημόσια γραπτή 
δήλωση των υποχρεώσεων και 
συμφερόντων που ενδέχεται να 
θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία χρειάζεται για να κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον 
διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 13 

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

παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προταθείσα τροπολογία επί του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Τροπολογία 23

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

Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του Οργανισμού το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για τον διορισμό των μελών του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10, παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα 
καθήκοντά του ανεξάρτητα, 
αντικειμενικά και προς το δημόσιο 
συμφέρον. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ανεξαρτησία του Οργανισμού το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει επίσης να 
ενεργεί ανεξάρτητα χωρίς να αναζητεί οδηγίες από τις εθνικές κυβερνήσεις ή από άλλους 
ενδιαφερόμενους.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εκάστη εθνική ρυθμιστική αρχή θα 
είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του 
εκπροσώπου της στο Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο και του αναπληρωτή του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι άμεσα υπεύθυνες για τον 
ορισμό των εκπροσώπων τους παρά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζει 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του. Οι ψήφοι των μελών του 
σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 205 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 
(ERGEG) επί του παρόντος λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με αυτήν την αρχή ψηφοφορίας. 
Έχει επομένως νόημα να κάνει το ίδιο και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και να λαμβάνει 
αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους πληθυσμούς που εκπροσωπεί κάθε 
ρυθμιστική αρχή.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής έχει κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο. Δεδομένου τούτου και για να εξασφαλισθεί η 
ρυθμιστική ανεξαρτησία του πρέπει πρώτα να λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη από το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 
σχετικά με τον υποψήφιο διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
και το άρθρο 13 παράγραφος 2. Λαμβάνει 
τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων των μελών του.

1. Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο προτείνει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα 
τουλάχιστον δύο υποψηφίων για τον 
ορισμό διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 1 και το άρθρο 13 
παράγραφος 2. Λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων των μελών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προταθείσας τροπολογίας στο άρθρο 13, παράγραφος 2.



PR\707077EL.doc 23/31 PE400.717v01-00

EL

Τροπολογία 29

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 στον τομέα της ενέργειας, από 
πίνακα δύο τουλάχιστον υποψηφίων, τους 
οποίους προτείνει το Ρυθμιστικό 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξισορροπηθούν οι εξουσίες εντός της τρέχουσας δομής του Οργανισμού ο πίνακας 
υποψηφίων προτείνεται από το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Μετά από διαβουλεύσεις με το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η έκθεση 
αξιολόγησης, και μόνο εφόσον 
δικαιολογείται από τα καθήκοντα και τις 
ανάγκες του Οργανισμού, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να παρατείνει τη 
θητεία του διευθυντή άπαξ, για μέγιστο 
διάστημα τριών ετών.

Or. en



PE400.717v01-00 24/31 PR\707077EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το Ρυθμιστικό Συμβούλιο παίζει ουσιαστικό ρόλο στον ορισμό του Διευθυντή 
πρέπει να ζητείται η γνώμη του για οιαδήποτε παράταση της θητείας του. Για να διαφυλαχθεί η 
ανεξαρτησία του, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μπορεί να παρατείνει τη θητεία του χωρίς 
να περιμένει πρόταση από την Επιτροπή.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ο διευθυντής εκδίδει τις γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 5, 6, 7, 8, 8α, 8β και 8γ αφού 
λάβει αιτιολογημένη γνώμη του 
Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της προταθείσας τροπολογίας στο άρθρο 12, παράγραφος 1.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προσφυγών 
διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
κατόπιν διαβούλευσης με το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο. Πριν ορισθούν, οι υποψήφιοι 
που επιλέγονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο προβαίνουν σε δήλωση 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντούν 
σε ερωτήσεις που θέτουν τα μέλη της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος επί του ορισμού του Συμβουλίου Προσφυγών 
τουλάχιστον με ακρόαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ενδεχομένως, εθελοντικές συνεισφορές 
των κρατών μελών ή των οικείων 
ρυθμιστικών αρχών·

(γ) πόροι που διατίθενται από κοινού από 
τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία 
τους σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κατοχυρωθεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του Οργανισμού, πρέπει αυτός να 
διαθέτει δικό του προϋπολογισμό. Συνεπώς πρέπει να αποφευχθεί ότι τα κράτη μέλη 
συμβάλλουν με τρόπο διαφορετικό και εθελοντικό.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν υποβάλλεται αίτηση έκδοσης 
απόφασης εξαίρεσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 8 παράγραφος 1, καταβάλλονται 
στον Οργανισμό τέλη.

1. Όταν υποβάλλεται αίτηση έκδοσης 
απόφασης εξαίρεσης κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 8 παράγραφος 1, ή έκδοσης 
ειδικής συμβουλής, συστάσεων, 
αποφάσεων ή παρακολούθησης 
καθηκόντων σε σχέση με το ευρωπαϊκό 
δίκτυο διαχειριστών συστημάτων 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή το 
ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου, 
καταβάλλονται στον Οργανισμό τέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η χρηματοοικονομική αυτονομία του Οργανισμού και δεδομένου του 
προβλήματος του μειωμένου προϋπολογισμού της ΕΕ, προτείνεται να επεκταθούν οι διατάξεις 
σχετικά με την αναζήτηση μορφών χρηματοδότησης από την αγορά. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Διευθυντής έχει κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο. Δεδομένου τούτου και για να εξασφαλισθεί η 
ρυθμιστική ανεξαρτησία του πρέπει πρώτα να λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη γνώμη από το 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στη διάρκεια των συζητήσεων για τον παρόντα κανονισμό ο εισηγητής πείσθηκε περισσότερο 
ότι πρέπει να υπάρξει υπέρβαση των προτάσεων της Επιτροπής για τον Οργανισμό 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και να δημιουργηθεί ένας Οργανισμός με 
περισσότερη ανεξαρτησία και εξουσίες λήψης αποφάσεων. 

Κατά την άποψη του εισηγητή εάν θέλουμε να συμβάλουμε πραγματικά στην ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός 
θα χρειασθεί πιο εκτεταμένες εξουσίες, ανεξάρτητα από την Επιτροπή, για να χειρίζεται 
διαμεθοριακές καταστάσεις και να παρέχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς (TSO) και εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας.

Συνεπώς οι προτεινόμενες τροπολογίες στην ανά χείρας έκθεση εισηγούνται σημαντικές νέες 
εξουσίες λήψης αποφάσεων για τον Οργανισμό – ιδίως ως προς την ανάπτυξη τεχνικών 
κωδίκων και τα επενδυτικά σχέδια των Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς (EΝTSO) – και μεγαλύτερη ρυθμιστική και χρηματοοικονομική ανεξαρτησία.

Πάντως η μεγαλύτερη εξουσία και ανεξαρτησία πρέπει να συνεπάγεται και μεγαλύτερη 
υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού στο Κοινοβούλιο και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 
Συνεπώς για την αντιστάθμιση των νέων εξουσιών του, ο εισηγητής προτείνει να αυξηθεί 
σημαντικά η υποχρέωση του οργανισμού για διαβουλεύσεις, η διαφάνειά του και η 
υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού στο Κοινοβούλιο.

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 εγκρίνει το Κοινοβούλιο για τον Οργανισμό στον 
παρόντα Κανονισμό πρέπει να είναι συνεπή με τα όσα ορίζονται στα άλλα σχέδια οδηγιών 
και κανονισμών της δέσμης, ιδιαίτερα καθώς σχετίζονται με τις εξουσίες και τις ευθύνες των 
EΝTSO.

Ζητήματα νομικού χαρακτήρα: Θεσμική ισορροπία και εξουσίες του Οργανισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί τη σπουδαιότητα της αρχής της θεσμικής ισορροπίας 
που έχει αναλάβει να προασπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Συνθήκης.

Κατά τη σύνταξη αυτού του σχεδίου έκθεσης ο εισηγητής έλαβε γνώση των βασικών 
νομικών αρχών που ορίσθηκαν λεπτομερώς στη νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση Meroni του 1958 (και άλλες υποθέσεις):

 η εξουσιοδοτούσα αρχή δεν μπορεί να εκχωρήσει σε άλλη οντότητα εξουσίες 
διαφορετικές από εκείνες που κατέχει ο εξουσιοδοτών δυνάμει της Συνθήκης, και να μην 
υπόκειται στα ίδια καθήκοντα· και
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 ότι είναι αδύνατον να μεταβιβάζει εξουσίες που συνεπάγονται ευρύ περιθώριο διάκρισης 
μεταξύ πολλών διαφορετικών στόχων και καθηκόντων μεταθέτοντας με τον τρόπο αυτό 
ευθύνες και διαφεύγοντας πολιτικό έλεγχο.

Στη βάση αυτή οι υπάρχοντες ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν αναλάβει κυρίως καθήκοντα 
ενημέρωση και συντονισμού, η δε δυνατότητα να ασκούν εξουσίες λήψης αποφάσεων (με 
νομικά δεσμευτικές συνέπειες για τους τρίτους) περιορίζεται σε μεμονωμένες μόνον 
περιπτώσεις.

Όμως κάθε οργανισμός έχει το δικό του θεσμικό πλαίσιο και τα καθήκοντά του πρέπει να 
αναπτύσσονται πρωτίστως έχοντας υπόψη τις ανάγκες των ειδικών τομέων στους οποίους 
καλούνται να λειτουργούν. Αυτή την προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε κατά το 
σχεδιασμό αυτού του νέου Οργανισμού στον ενεργειακό τομέα.

Γενικώς ο εισηγητής πιστεύει ότι οι βασικές αρχές Meroni δεν επηρεάζονται από τη φύση 
των προτεινόμενων τροπολογιών.

Η ιδέα σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός δυνάμει των προτάσεων που ορίζονται σε αυτήν 
την έκθεση θα έχει ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας είναι αμφισβητήσιμη. Η κατάσταση 
είναι εντελώς διαφορετική από εκείνην που εξετάζεται στην υπόθεση Meroni στην οποία η 
εξουσιοδοτούσα αρχή έπρεπε να σταθμίζει "οκτώ διαφορετικούς στόχους". Ο Οργανισμός θα 
λαμβάνει αποφάσεις που απαιτούν εξαιρετικά τεχνικές εκτιμήσεις· δεν θα ασκεί το είδος της 
διακριτικής ευχέρειας που απαιτεί επιλογή μεταξύ διαφορετικών και αντικρουόμενων 
δημοσίων συμφερόντων.

Στην πραγματικότητα τα καθήκοντα που ανατίθενται στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 
4 όπως τροποποιείται, δεν συνεπάγονται γενικές ρυθμιστικές εξουσίες ούτε γενική ελευθερία 
εκτίμησης που μπορεί να εξομοιωθεί με την ανάπτυξη (έστω εν μέρει) "ενεργειακής 
πολιτικής". Σε αυτές τις προτεινόμενες τροπολογίες η δυνατότητα λήψης δεσμευτικών 
αποφάσεων περιορίζεται σε μεμονωμένες αποφάσεις ή κανόνες όσον αφορά τεχνικά 
ζητήματα που χρειάζονται για να εξασφαλισθεί μια αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Οι τροπολογίες στο άρθρο 6, παράγραφος 3, εκφράζει την εξής προσέγγιση: ο Οργανισμός 
εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κώδικες (που καταρτίζουν τα ENTSO) οι οποίοι έχουν σχέση με 
την τεχνική λειτουργία του δικτύου. αλλά όσον αφορά τους κώδικες που έχουν σχέση κυρίως 
με τον ανταγωνισμό και τους κανόνες της αγοράς δίνει μόνον συμβουλή στην Επιτροπή. Η 
έγκριση καθαρά τεχνικών κωδίκων είναι το κατάλληλο, καθαρά τεχνικό καθήκον για τον 
Οργανισμό· σωστά η Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη για τους κώδικες αγοράς, καθώς 
έχουν σχέση με την πολιτική του ανταγωνισμού.

Οι αρχές επομένως που αναγνωρίσθηκαν στην υπόθεση Meroni πρέπει να ληφθούν υπόψη 
ανάλογα με το πλαίσιο και όχι να εφαρμοσθούν κατά τρόπο απλουστευτικό και πάνω απ' όλα 
συντηρητικό. Στην περίπτωση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (του οποίου νομική βάση είναι το άρθρο 95 ΣΕΚ) απαιτούν προσεκτικότερη εκ 
νέου εκτίμηση.

Διοίκηση και Δομή του Οργανισμού
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Οι προτεινόμενες αλλαγές στη δομή και λειτουργία του Οργανισμού προορίζονται να 
εξασφαλίσουν πιο ουσιαστική ισορροπία μεταξύ των αναγκών για ρυθμιστική ανεξαρτησία 
αφενός, και του κατάλληλου πολιτικού ελέγχου αφετέρου. Βασική αρχή κατά τη γνώμη του 
εισηγητή είναι ότι η ανεξαρτησία ενός Οργανισμού έχει κρίσιμη σημασία όχι μόνον για την 
αποτελεσματικότητά του αλλά και για την αξιοπιστία του.

Έχοντας τούτο κατά νου, οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής εισάγουν τις ακόλουθες 
βασικές αλλαγές:

 πιο ισχυρό ρόλο για το Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον 
ορισμό του διευθυντή: ο διευθυντής εξακολουθεί να ορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο αλλά βάσει καταλόγου δύο ονομάτων που ορίζονται από το Ρυθμιστικό 
Συμβούλιο και όχι από την Επιτροπή.

 Πιο αποτελεσματικό και διαφανές Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύνθεση αλλάζει 
σημαντικά με πέντε μέλη συνολικά  - η Επιτροπή και το Συμβούλιο ορίζουν από δύο μέλη 
έκαστος· ορίζεται επίσης και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να 
εξασφαλισθεί ότι αντικατοπτρίζονται οι απόψεις της νομοθετικής εξουσίας. Απαιτείται 
από τα μέλη να δεσμευθούν ότι θα ενεργούν ανεξάρτητα και προβούν σε δήλωση των 
υποχρεώσεων και συμφερόντων που ενδέχεται να παραβλάψουν αυτήν την ανεξαρτησία.

 Εισάγεται χρονικό όριο για να εξασφαλισθεί η ταχεία λήψη αποφάσεων από τον 
Οργανισμό. Θα απαιτηθεί από τον Οργανισμό να λαμβάνει αποφάσεις εντός 
καθορισμένου χρονικού ορίου - προτείνεται τρεις μήνες. Εάν δεν λαμβάνεται απόφαση 
εντός αυτού του χρονικού ορίου, η ευθύνη για τη λήψη απόφασης μετατίθεται στην 
Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η θεσμική παράλυση και η αβεβαιότητα για 
την αγορά. Παρέχεται επίσης στην Επιτροπή ο κατάλληλος μηχανισμός για εποπτεία και 
έλεγχο.

 Αυξημένη χρηματοοικονομική ανεξαρτησία για τον Οργανισμό. Υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο για να αυξήσει ο Οργανισμός τα οικονομικά του από την αγορά (σε 
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχει / τις αποφάσεις που λαμβάνει) και τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές.

Ο0ι προτάσεις αυτές θα αυξήσουν εν γένει τη ρυθμιστική ανεξαρτησία του Οργανισμού και 
ταυτόχρονα εξασφαλίζεται ουσιαστική πολιτική λογοδοσία. Θα ενισχυθεί ιδιαίτερα η 
υποχρέωση λογοδοσίας του Οργανισμού στο Κοινοβούλιο.

Διαβουλεύσεις, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Ο σωστός τρόπος για να εκχωρηθεί δεσμευτική εξουσία στον Οργανισμό (μέτρο που θα 
ενισχύσει περαιτέρω τη συμβατότητά της με τις αρχές Meroni) είναι να διαμορφωθεί το 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται  ότι θα καλούνται να γνωμοδοτούν όλα τα 
σχετικά μέρη· δίνει στον Οργανισμό σαφώς δηλωμένο καθήκον διαφάνειας· και, ιδιαίτερα, 
επεκτείνει την υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού (μέσω παροχής πληροφοριών και 
υποβολής εκθέσεων) του Οργανισμού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Προς τούτο, τα προτεινόμενα νέα άρθρα 8β (νέο) και 8γ (νέο) θα περιλάβουν στον 
προτεινόμενο κανονισμό ακριβείς απαιτήσεις για τον Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER):

 να διενεργεί διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για οιαδήποτε μέτρο 
λαμβάνεται δυνάμει του κανονισμού·

 να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας και να παρέχει εύκολη πρόσβαση στην 
ενημέρωση  μέσω σαφών ρυθμίσεων που ορίζονται στον κανονισμό του·  και

 να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
– ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα τους καταναλωτές – και να συντάσσει ετήσια 
έκθεση προς το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, προσδιορίζοντας (εάν χρειάζεται) 
προτάσεις για δράση με σκοπό τη βελτίωση του ανοίγματος των αγορών.

Συμπέρασμα

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 
αυτοσυντηρούμενος.

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· και

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

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.

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.

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.


