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ΙΙ

(Πρ�ξειr για την ισχ� των οπο�ων δεν απαιτε�ται δηµοσ�ευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 14ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

για τη θ�σπιση πολυετο�r προγρ�µµατοr πλαισ�ου για δρ�σειr στον τοµ�α τηr εν�ργειαr
(1998-2002) και συναφ� µ�τρα

(1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 235,

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr
Ατοµικ�r Εν�ργειαr, και ιδ�ωr το �ρθρο 203,

τη πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (2),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (3),

τη γν�µη τηr Επιτροπ�r των Περιφερει�ν (4),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, µε τη Λευκ� Β�βλο «Μια ενεργειακ� πολιτικ�
για την Ευρωπαϊκ� �νωση» τηr 13ηr ∆εκεµβρ�ου
1995, η Επιτροπ� γνωστοπο�ησε στο Συµβο�λιο τιr
απ�ψειr τηr σχετικ� µε το µ�λλον τηr ενεργειακ�r
πολιτικ�r στην Κοιν�τητα· �τι το Συµβο�λιο εν�-
κρινε ψ�φισµα σχετικ� µε την εν λ�γω Λευκ� Β�βλο
στιr 8 Ιουλ�ου 1996 (5)·

(2) �τι η εν�ργεια αποτελε� ουσιαστικ� παρ�γοντα οικο-
νοµικ�r και κοινωνικ�r αν�πτυξηr στην Κοιν�τητα·

(3) �τι ο βαθµ�r ενεργειακ�r εξ�ρτησηr τηr Κοιν�τηταr
απ� εξωτερικο�r προµηθευτ�r πρ�κειται να αυξηθε�
αισθητ� κατ� τα προσεχ� �τη·

(4) �τι το �ψοr των δαπαν�ν για εν�ργεια �χει ιδια�τερη
σηµασ�α για την ανταγωνιστικ�τητα των ευρω-
παϊκ�ν επιχειρ�σεων·

(5) �τι ε�ναι αν�γκη να ληφθε� µ�ριµνα προr �φελοr τηr
ποι�τηταr ζω�r των πολιτ�ν, �στε η αν�πτυξη τηr
παραγωγ�r και τηr καταν�λωσηr εν�ργειαr να συµβι-
β�ζεται µε τουr στ�χουr περ� προστασ�αr του περι-
β�λλοντοr·

(6) �τι, εν �ψει των στατιστικ�ν προκλ�σεων τιr οπο�εr
αντιµετωπ�ζει η Κοιν�τητα, οι στ�χοι των ενερ-
γειακ�ν δρ�σεων θα πρ�πει ιδ�ωr να αποσκοπο�ν
στην ασφ�λεια του εφοδιασµο�, την ανταγωνιστι-
κ�τητα και την προστασ�α του περιβ�λλοντοr·

(7) �τι η ισορροπηµ�νη υλοπο�ηση των στ�χων αυτ�ν
προϋποθ�τει �τι δ�δεται ιδια�τερη προσοχ� στη δια-
φ�νεια, τη συνοχ� και τον συντονισµ� του συν�λου
των δρ�σεων που αναλαµβ�νονται σε κοινοτικ� επ�-
πεδο στον τοµ�α τηr εν�ργειαr·

(8) �τι το Συµβο�λιο, �ταν εξ�δωσε τον κανονισµ� (ΕΚ)
αριθ. 701/97, τηr 14ηr Απριλ�ου 1997, για τη θ�σπιση
προγρ�µµατοr για την προ�θηση τηr διεθνο�r συνερ-
γασ�αr στον ενεργειακ� τοµ�α — πρ�γραµµα
synergy (6), �κρινε �τι θα �ταν σκ�πιµο να υποβ�λει
η Επιτροπ� µια ανακο�νωση η οπο�α να καλ�πτει
�λα τα κοινοτικ� προγρ�µµατα µε ενεργειακ�r
συνιστ�σεr, την οπο�α θα µπορο�σε να ακολουθ�σει
µια πρ�ταση για τη θ�σπιση εν�r προγρ�µµατοr
πλαισ�ου στον τοµ�α τηr εν�ργειαr·

(1) ΕΕ C 46 τηr 11. 2. 1998, σ. 7.
(2) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(3) ΕΕ C 214 τηr 10. 7. 1998, σ. 44. (6) ΕΕ L 104 τηr 22. 4. 1997, σ. 1· κανονισµ�r �πωr τροποποι�θηκε

τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2598/97 (ΕΕ L 351 τηr
23. 12. 1997, σ. 16).

(4) ΕΕ C 315 τηr 13. 10. 1998, σ. 1.
(5) ΕΕ C 224 τηr 1. 8. 1996, σ. 1.
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(9) �τι η Επιτροπ� υπ�βαλε ανακο�νωση µε θ�µα «Συνο-
λικ� θε�ρηση τηr ενεργειακ�r πολιτικ�r και των
συναφ�ν δρ�σεων» εκ τηr οπο�αr προκ�πτει �τι οι
δρ�σειr που αναλαµβ�νει η Κοιν�τητα ε�ναι µεν
πολυ�ριθµεr αλλ� διασκορπισµ�νεr ε�τε µεταξ� δια-
φ�ρων προγραµµ�των στο πλα�σιο τηr ενεργειακ�r
πολιτικ�r ε�τε µεταξ� διαφ�ρων κοινοτικ�ν πολι-
τικ�ν·

(10) �τι ε�ναι αν�γκη να εξασφαλιστε� η διαχε�ριση, ο
συµπληρωµατικ�r χαρακτ�ραr και η β�λτιστη χρησι-
µοπο�ηση των δηµοσιονοµικ�ν π�ρων·

(11) �τι µ�νον µια πραγµατικ� ολοκληρωµ�νη και συντο-
νισµ�νη προσ�γγιση των κοινοτικ�ν δρ�σεων στον
τοµ�α τηr εν�ργειαr θα δ�σει τη δυνατ�τητα να
αναπτυχθε� µια συνεπ�r και αποδοτικ� πολιτικ� η
οπο�α θα εξασφαλ�ζει �τι λαµβ�νονται επαρκ�r
υπ�ψη �λεr οι παρ�µετροι του προr επ�λυση προβλ�-
µατοr·

(12) �τι αυτ� η συνεπ�r και αποτελεσµατικ� πολιτικ�
πρ�πει να εφαρµ�ζεται τ�σο στο πλα�σιο των προ-
γραµµ�των ενεργειακ�r πολιτικ�r �σο και στο πλα�-
σιο των ενεργειακ�ν συνιστωσ�ν �λλων κοινοτικ�ν
πολιτικ�ν·

(13) �τι ε�ναι, ωr εκ το�του, σκ�πιµο να καταρτιστε� και
να θεσπιστε� �να πολυετ�r πρ�γραµµα πλα�σιο για
τιr δρ�σειr που αναλαµβ�νονται στο πλα�σιο τηr
ενεργειακ�r πολιτικ�r τηr Κοιν�τηταr·

(14) �τι η υλοπο�ηση αυτο� του προγρ�µµατοr πλαισ�ου
θα πρ�πει να γ�νει µ�σω οριζ�ντιων και θεµατικ�ν
προγραµµ�των·

(15) �τι τα οριζ�ντια προγρ�µµατα καλ�πτουν κοιν�r
αναλ�σειr και παρακολο�θηση των αγορ�ν, καθ�r
και τη διεθν� συνεργασ�α στον τοµ�α τηr εν�ργειαr·

(16) �τι τα θεµατικ� προγρ�µµατα αφορο�ν την προ-
�θηση των ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειαr, την προ-
�θηση τηr ενεργειακ�r απ�δοσηr, τηr καθαρ�r και
αποδοτικ�r χρ�σηr στερε�ν καυσ�µων, και των δρ�-
σεων στον τοµ�α τηr πυρηνικ�r εν�ργειαr, οι οπο�εr
αφορο�ν την ασφαλ� µεταφορ� ραδιενεργ�ν υλικ�ν,
τη διασφ�λιση και τη βιοµηχανικ� συνεργασ�α �στε
να προαχθο�ν ορισµ�νεr πτυχ�r τηr ασφ�λειαr των
πυρηνικ�ν εγκαταστ�σεων σε χ�ρεr που συµµετ�-
χουν επ� του παρ�ντοr στο πρ�γραµµα TACIS·

(17) �τι, δεδοµ�νου του πλαισ�ου και των ειδικ�ν δοµ�ν
εντ�r των οπο�ων υλοποιο�νται οι δρ�σειr στον
τοµ�α τηr εν�ργειαr σε �,τι αφορ� τα διευρωπαϊκ�
δ�κτυα, οι δοµ�r και ο τρ�ποr υλοπο�ησηr των εν
λ�γω δρ�σεων θα πρ�πει να διατηρηθο�ν στο
κατ�λληλο πλα�σιο·

(18) �τι, δεδοµ�νου του πλαισ�ου και των ειδικ�ν δοµ�ν
εντ�r των οπο�ων υλοποιο�νται οι δρ�σειr στον
τοµ�α τηr εν�ργειαr σε �,τι αφορ� την Ε&ΤΑ, οι
δοµ�r και ο τρ�ποr υλοπο�ησηr των εν λ�γω δρ�σεων
θα εξακολουθ�σουν να συµµορφο�νται προr τιr ρυθ-
µ�σειr και διαδικασ�εr του προγρ�µµατοr πλαισ�ου

Ε&ΤΑ· �τι, ωστ�σο, η συνεργασ�α και ο συντονισµ�r
µε τιr �λλεr δοµ�r θα πρ�πει να ενισχυθο�ν·

(19) �τι η αρχ� περ� επιδ�ωξηr τηr µεγαλ�τερηr δυνατ�r
συνοχ�r προϋποθ�τει τη συγκρ�τηση ενια�αr επι-
τροπ�r για ολ�κληρο το πρ�γραµµα πλα�σιο και τιr
υπαγ�µενεr σ’ αυτ� δρ�σειr·

(20) �τι η ενια�α επιτροπ� θα βοηθ�σει την Επιτροπ� να
εξασφαλ�σει τη µεγαλ�τερη δυνατ� διαφ�νεια και τη
δι�δοση των πληροφορι�ν µεταξ� �λων των ενδιαφε-
ροµ�νων πλευρ�ν· �τι στην εν λ�γω επιτροπ�, θα
πρ�πει να υποβληθε� συνοπτικ� �κθεση των δρ�σεων
στον τοµ�α τηr εν�ργειαr που �χουν αναληφθε� στα
πλα�σια διαφ�ρων κοινοτικ�ν πολιτικ�ν, προκειµ�-
νου να εξασφαλισθε� µεγαλ�τερη συνεκτικ�τητα των
δρ�σεων αυτ�ν· �τι, λ�γω τηr ποικιλοµορφ�αr και
του τεχνικ�r σ�νθετου χαρακτ�ρα των προr εξ�ταση
ζητηµ�των, η ενια�α επιτροπ� και η Επιτροπ� θα
επιδι�κουν, οσ�κιr χρει�ζεται, τη συνδροµ� των
καταλλ�λων εµπειρογνωµ�νων· �τι η ενια�α επιτροπ�
θα µεριµν� �στε να αποφε�γεται η αλληλεπικ�λυψη
των εργασι�ν µεταξ� των προγραµµ�των του παρ�-
ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου µε �λλα κοινοτικ� προ-
γρ�µµατα·

(21) �τι, β�σει κα�ριων δεικτ�ν ενεργειακ�r πολιτικ�r, θα
πρ�πει να συντ�σσονται τακτικ�r εκθ�σειr περ� τηr
εφαρµογ�r του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου·
�τι, παρ� τη συστηµατικ�, τακτικ� αξιολ�γηση των
δρ�σεων, το παρ�ν πρ�γραµµα πλα�σιο για την εν�ρ-
γεια και τα ειδικ� του προγρ�µµατα θα πρ�πει να
υπ�κεινται σε ενδι�µεση επισκ�πηση απ� ανεξ�ρτη-
τουr εµπειρογν�µονεr·

(22) �τι, µε την επιφ�λαξη του ρ�λου των κρατ�ν µελ�ν
και λαµβανοµ�νων υπ�ψη τηr αρχ�r τηr επικουρι-
κ�τηταr και τηr αρχ�r τηr αναλογικ�τηταr σ�µφωνα
µε το �ρθρο 3 Β τηr συνθ�κηr για την �δρυση τηr
Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr, οι ανωτ�ρω στ�χοι ενερ-
γειακ�r πολιτικ�r, καθ�r και η ενδυν�µωση και ο
συντονιµ�r των δρ�σεων που αναλαµβ�νονται στο
πλα�σιο τηr καθαυτ� ενεργειακ�r πολιτικ�r και στο
πλα�σιο �λλων κοινοτικ�ν πολιτικ�ν, θα πρ�πει να
υλοποιο�νται επ�σηr σε κοινοτικ� επ�πεδο·

(23) �τι θα πρ�πει να προβλεφθε� η συµµετοχ� τρ�των
χωρ�ν στα ειδικ� προγρ�µµατα·

(24) �τι η παρο�σα απ�φαση περιλαµβ�νει ποσ� δηµο-
σιονοµικ�r αναφορ�r κατ� την �ννοια του σηµε�ου 2
τηr δ�λωσηr του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου, του
Συµβουλ�ου και τηr Επιτροπ�r τηr 6ηr Μαρτ�ου
1995 (1), για �λη τη δι�ρκεια του παρ�ντοr προγρ�µ-
µατοr πλαισ�ου, χωρ�r να θ�γονται οι εξουσ�εr τηr
αρµ�διαr για τον προϋπολογισµ� αρχ�r �πωr ορ�ζο-
νται στιr συνθ�κεr· �τι θα πρ�πει να ληφθε� υπ�ψη
το γεγον�r �τι θα διεξαχθε� διαπραγµ�τευση για ν�εr
δηµοσιονοµικ�r προοπτικ�r κατ� τη δι�ρκεια του
παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου· �τι, µ�λιr καθορι-
στο�ν οι επ�µενεr δηµοσιονοµικ�r προοπτικ�r, θα
µπορο�σε να επανεξεταστε� η χρηµατοδ�τηση των
δρ�σεων που �χουν αναληφθε� στουr τοµε�r προτε-
ραι�τηταr τηr απ�δοσηr των ανανε�σιµων πηγ�ν
εν�ργειαr και τηr ενεργειακ�r απ�δοσηr·

(1) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 4.
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(25) �τι η συνθ�κη τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr και η
συνθ�κη τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr Ατοµικ�r Εν�ρ-
γειαr δεν προβλ�πουν �λλεr εξουσ�εr για την �κδοση
τηr παρο�σαr απ�φασηr, σκοπ�r τηr οπο�αr ε�ναι να
συντον�σει �λεr τιr πτυχ�r τηr ενεργειακ�r πολιτικ�r,
εκτ�r εκε�νων οι οπο�εr προβλ�πονται στο �ρθρο 235
και στο �ρθρο 203 των εν λ�γω συνθηκ�ν, αντι-
στο�χωr· �τι �καστο των ειδικ�ν προγραµµ�των
µ�σω των οπο�ων θα υλοποιηθε� το παρ�ν πρ�-
γραµµα πλα�σιο, θα θεσπιστε� µε την κατ�λληλη
νοµικ� β�ση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

1. Θεσπ�ζεται πολυετ�r πρ�γραµµα πλα�σιο κοινοτικ�ν
δρ�σεων στον ενεργειακ� τοµ�α, καλο�µενο στο εξ�r «πρ�-
γραµµα πλα�σιο», για την περ�οδο 1998-2002.

2. Το παρ�ν πρ�γραµµα πλα�σιο συµβ�λλει κατ� κ�ριο
λ�γο στην ισ�ρροπη επ�τευξη των ακ�λουθων στ�χων προ-
τεραι�τηταr τηr ενεργειακ�r πολιτικ�r:

— ασφ�λεια εφοδιασµο�:
— ανταγωνιστικ�τητα,
— προστασ�α του περιβ�λλοντοr.

3. Το παρ�ν πρ�γραµµα πλα�σιο συµβ�λλει στη βελτ�ωση
τηr διαφ�νειαr, τηr συνοχ�r και του συντονισµο� �λων των
κοινοτικ�ν δρ�σεων και �λλων µ�τρων στον ενεργειακ�
τοµ�α, καθ�r και στην αποδοτικ� χρ�ση των δηµοσιονο-
µικ�ν π�ρων και εξασφαλ�ζει �τι τα µ�τρα αυτ� συνδυ�ζο-
νται αποτελεσµατικ� µε τιr δρ�σειr που αναλαµβ�νονται
στο πλα�σιο �λλων κοινοτικ�ν πολιτικ�ν.

Θα επιδιωχθε� συµπληρωµατικ�τητα µε συναφε�r πρωτο-
βουλ�εr των κρατ�ν µελ�ν και κοινοτικ�r πρωτοβουλ�εr
αναλαµβαν�µενεr π.χ. στο πλα�σιο τηr πολιτικ�r τηr �ρευ-
ναr � των διευρωπαϊκ�ν δικτ�ων.

�ρθρο 2

1. Το παρ�ν πρ�γραµµα πλα�σιο υλοποιε�ται µ�σω �ξι
ειδικ�ν προγραµµ�των, οριζ�ντιου � θεµατικο� χαρακτ�ρα,
που αντιστοιχο�ν στιr ακ�λουθεr δρ�σειr:

α) αν�πτυξη, σε συνεργασ�α µε τα κρ�τη µ�λη, εν�r προ-
γρ�µµατοr για την τακτικ� παρακολο�θηση τηr εξ�-
λιξηr και των τ�σεων των ενεργειακ�ν αγορ�ν, �τσι
�στε οι αποφ�σειr στο πλα�σιο τηr πολιτικ�r που αφο-
ρο�ν την εν�ργεια να µπορο�ν να λαµβ�νονται κατ�πιν
απ� κοινο� αναλ�σεων·

β) εν�σχυση, εντ�r του πεδ�ου εφαρµογ�r του παρ�ντοr
προγρ�µµατοr πλαισ�ου, τηr διεθνο�r συνεργασ�αr
στον ενεργειακ� τοµ�α·

γ) προ�θηση ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργειαr·

δ) ενθ�ρρυνση τηr ορθολογικ�r και αποδοτικ�r χρ�σηr
των ενεργειακ�ν π�ρων·

ε) προ�θηση τηr χρ�σηr περιβαλλοντικ�r συµβατ�ν τε-
χνολογι�ν στον τοµ�α των στερε�ν καυσ�µων·

στ) δραστηρι�τητεr στον πυρηνικ� τοµ�α �σον αφορ� την
ασφαλ� µεταφορ� ραδιενεργ�ν υλικ�ν καθ�r και τιr
διασφαλ�σειr και τη βιοµηχανικ� συνεργασ�α για την
προ�θηση τηr ασφ�λειαr στιr πυρηνικ�r διευκολ�νσειr
στιr χ�ρεr που περιλαµβ�νονται στο πρ�γραµµα Tacis.

2. Σε κ�θε ειδικ� πρ�γραµµα, η δι�ρκεια του οπο�ου
συµπ�πτει µε την περ�οδο εφαρµογ�r του παρ�ντοr προ-
γρ�µµατοr πλαισ�ου, καθορ�ζονται οι ρυθµ�σειr για την
εφαρµογ� του.

3. Η εφαρµογ� του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου
ε�ναι δυνατ�ν να καταλ�ξει, εντ�r του πεδ�ου εφαρµογ�r
του, σε πρ�σθετεr κοινοτικ�r πρωτοβουλ�εr σ�µφωνα µε τιr
διαδικασ�εr των συνθηκ�ν. Μπορε� επ�σηr να οδηγ�σει σε
συνεργασ�α µε τρ�τεr χ�ρεr � διεθνε�r οργανισµο�r.

�ρθρο 3

1. Το ποσ� τηr δηµιουργικ�r αναφορ�r για την εφαρ-
µογ� του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου αν�ρχεται σε
170 εκατοµµ�ρια Ecu. Απ� το ποσ� αυτ�, 68 εκατοµµ�ρια
Ecu προορ�ζονται για την περ�οδο 1998/99.

Το ποσ� τηr δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την περ�οδο
2000-2002 θα επανεξετασθε� ε�ν το ποσ� των 102 εκατοµµυ-
ρ�ων Ecu δεν ε�ναι σ�µφωνο µε τιr δηµοσιονοµικ�r προο-
πτικ�r για την περ�οδο αυτ�.

Οι ετ�σιεr πιστ�σειr εγκρ�νονται απ� την αρµ�δια για τον
προϋπολογισµ� αρχ� εντ�r των ορ�ων των δηµοσιονοµικ�ν
προοπτικ�ν.

Καθορ�ζονται επ�σηr τα ποσ� τηr δηµοσιονοµικ�r αναφο-
ρ�r για κ�θε ειδικ� πρ�γραµµα.

2. Οι λεπτοµερε�r καν�νεr για τη χρηµατοδοτικ� συµµε-
τοχ� τηr Κοιν�τηταr στιr δρ�σειr που αναλαµβ�νονται
δυν�µει του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου, καθορ�ζο-
νται σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του δηµοσιονοµικο� κανονι-
σµο� τηr 21ηr ∆εκεµβρ�ου 1977 που εφαρµ�ζεται στο
γενικ� προϋπολογισµ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των (1).

�ρθρο 4

1. Η Επιτροπ� ε�ναι υπε�θυνη για την εφαρµογ� του
παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου και για την εκπ�νηση
κατευθυντ�ριων γραµµ�ν για τιr δρ�σειr και τα µ�τρα
εκ�στου των ειδικ�ν προγραµµ�των του. Οι κατευθυντ�ριεr
αυτ�r γραµµ�r εγκρ�νονται σ�µφωνα µε τουr καν�νεr που
καθορ�ζονται στην παρ�γραφο 2.

Η Επιτροπ� υποβ�λλει ετησ�ωr συνοπτικ� �κθεση γα τιr
δρ�σειr που αναλαµβ�νονται στον τοµ�α τηr εν�ργειαr
δυν�µει των δι�φορων κοινοτικ�ν πολιτικ�ν στην επιτροπ�
τηr παραγρ�φου 2.

2. Κατ� τη διαχε�ριση του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαι-
σ�ου, η Επιτροπ� επικουρε�ται απ� επιτροπ� αποτελο�µενη
απ� αντιπροσ�πουr των κρατ�ν µελ�ν και τηr οπο�αr
προεδρε�ει ο αντιπρ�σωποr τηr Επιτροπ�r.

(1) ΕΕ L 356 τηr 31. 12. 1997, σ. 1· κανονισµ�r �πωr τροποποι-
�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2444/97 (ΕΕ L
340 τηr 11. 12. 1997, σ. 1).
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Ο αντιπρ�σωποr τηr Επιτροπ�r υποβ�λλει στην επιτροπ�
σχ�διο των µ�τρων που πρ�κειται να ληφθο�ν. Η επιτροπ�
διατυπ�νει τη γν�µη τηr επ� του σχεδ�ου αυτο� εντ�r
προθεσµ�αr που µπορε� να καθορ�ζει ο Πρ�εδροr αν�λογα
µε τον επε�γοντα χαρακτ�ρα του θ�µατοr. Η γν�µη αυτ�
διατυπ�νεται µε την πλειοψηφ�α που καθορ�ζεται στο
�ρθρο 148 παρ�γραφοr 2 τηr συνθ�κηr τηr Ευρωπαϊκ�r
Κοιν�τηταr προκειµ�νου για αποφ�σειr τιr οπο�εr καλε�ται
να λ�βει το Συµβο�λιο κατ�πιν προτ�σεωr τηr Επιτροπ�r.
Οι ψ�φοι των αντιπροσ�πων των κρατ�ν µελ�ν εντ�r τηr
επιτροπ�r σταθµ�ζονται µε τον τρ�πο που ορ�ζει το εν λ�γω
�ρθρο. Ο πρ�εδροr δεν λαµβ�νει µ�ροr στη ψηφοφορ�α.

Η Επιτροπ� λαµβ�νει µ�τρα τα οπο�α εφαρµ�ζονται
αµ�σωr. Ωστ�σο, ε�ν αυτ� τα µ�τρα δεν ε�ναι σ�µφωνα µε
τη γν�µη τηr επιτροπ�r, ανακοιν�νονται αµ�σωr απ� την
Επιτροπ� στο Συµβο�λιο. Στην περ�πτωση αυτ�:

Η Επιτροπ� αναβ�λλει την εφαρµογ� των µ�τρων που απο-
φ�σισε για περ�οδο το πολ� τρι�ν µην�ν απ� την ηµεροµη-
ν�α τηr ανακο�νωσηr αυτ�r,

Το Συµβο�λιο, µε ειδικ� πλειοψηφ�α, µπορε� να λ�βει δια-
φορετικ� απ�φαση εντ�r τηr προθεσµ�αr που αναφ�ρεται
στο προηγο�µενο εδ�φιο.

�ρθρο 5

1. Κ�θε χρ�νο, η Επιτροπ� εξετ�ζει την πορε�α εφαρ-
µογ�r του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου και των
ειδικ�ν προγραµµ�των του. Η Επιτροπ� αξιολογε� τη συνο-
λικ� αποτελεσµατικ�τητα του παρ�ντοr προγρ�µµατοr
πλαισ�ου, το πεδ�ο εφαρµογ�r του οπο�ου καθορ�ζεται στο
�ρθρο 2 παρ�γραφοr 1, συµπεριλαµβανοµ�νων βελτι�σεων
στο συντονισµ� µεταξ� των δρ�σεων µε ενεργειακ�
συνιστ�σα, καθ�r και τη συµβολ� του στουr στ�χουr τηr
κοινοτικ�r πολιτικ�r. Εκτιµ� επ�σηr κατ� π�σον οι στ�χοι,
οι προτεραι�τητεr και οι δηµοσιονοµικο� π�ροι ανταποκρ�-
νονται αν� π�σα στιγµ� στην εξ�λιξη τηr κατ�στασηr. Η
Επιτροπ� υποβ�λλει �κθεση στο Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο
και στο Συµβο�λιο σχετικ� µε τα αποτελ�σµατα αυτ�r τηr
αξιολ�γησηr και υποβ�λλει, ενδεχοµ�νωr, προτ�σειr για
την προσαρµογ� � τη συµπλ�ρωση του παρ�ντοr προγρ�µ-
µατοr πλαισ�ου και/� των ειδικ�ν προγραµµ�των του.

2. Κατ� τα τρ�το �τοr τηr περι�δου εφαρµογ�r του παρ�-
ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου, και οπωσδ�ποτε πριν να υπο-
β�λει προτ�σειr σχετικ� µε τη θ�σπιση εποµ�νου παρ�ντοr
προγρ�µµατοr πλαισ�ου, η Επιτροπ� αναθ�τει σε ανεξ�ρτη-
τουr εµπειρογν�µονεr την εξωτερικ� αξιολ�γηση τηr συνο-
λικ�r υλοπο�ησηr των κοινοτικ�ν δρ�σεων που �χουν
αναληφθε� δυν�µει του παρ�ντοr προγρ�µµατοr πλαισ�ου.
Η Επιτροπ� διαβιβ�ζει τα πορ�σµατα τηr αξιολ�γησηr
αυτ�r, µαζ� µε τιr παρατηρ�σειr τηr, στο Ευρωπαϊκ� Κοινο-
βο�λιο, το Συµβο�λιο, την Οικονοµικ� και Κοινωνικ� Επι-
τροπ� και την Επιτροπ� των Περιφερει�ν. Πριν να διαβιβ�-
σει αυτ� τα πορ�σµατα και παρατηρ�σειr, η Επιτροπ� συµ-
βουλε�εται την επιτροπ� που αναφ�ρεται στο �ρθρο 4
παρ�γραφοr 2.

3. Οι ανεξ�ρτητοι εµπειρογν�µονεr που αναφ�ρονται
στην παρ�γραφο 2 πρ�πει να �χουν τα κατ�λληλα προσ�-
ντα και να επιλ�γονται απ� την Επιτροπ� σε ισ�ρροπη
β�ση.

�ρθρο 6

Πριν απ� το τ�λοr του 2000, σ�µφωνα µε τιr συναφε�r
διατ�ξειr τηr Συνθ�κηr περ� ιδρ�σεωr τηr Ευρωπαϊκ�r Κοι-
ν�τηταr και τηr συνθ�κηr για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r
Κοιν�τηταr Ατοµικ�r Εν�ργειαr, το Συµβο�λιο θα επανεξε-
τ�σει το παρ�ν πρ�γραµµα πλα�σιο για την εναποµ�νουσα
περ�οδο τηr δι�ρκει�r του β�σει ανακο�νωσηr τηr Επι-
τροπ�r, λαµβανοµ�νων υπ�ψη των προτεραιοτ�των �σον
αφορ� τιr ενεργειακ�r δραστηρι�τητεr, και ιδ�ωr των προ-
γραµµ�των Save (1) και Altener (2).

�ρθρο 7

Η παρο�σα απ�φαση απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 14 ∆εκεµβρ�ου 1998.

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

W. MOLTERER

(1) ΕΕ L 335 τηr 24. 12. 1996, σ. 50.
(2) ΕΕ L 159 τηr 3. 6. 1998, σ. 53.


