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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 14ηr ∆εκεµβρ�ου 1998

για τη θ�σπιση πολυετο�r προγρ�µµατοr µελετ�ν, αναλ�σεων, προβλ�ψεων και �λλων
συναφ�ν εργασι�ν στον τοµ�α τηr εν�ργειαr (1998-2002)

(1999/22/ΕΚ)

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,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

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

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι η Λευκ� Β�βλοr µε τ�τλο «Μια ενεργειακ� πολι-
τικ� για την Ευρωπαϊκ� �νωση», τηr 13ηr ∆εκεµ-
βρ�ου 1995, πρ�τεινε ν�α προσ�γγιση παρακο-
λο�θησηr των ενεργειακ�ν τ�σεων, η οπο�α στηρ�ζε-
ται στη συνεργασ�α µε τα κρ�τη µ�λη και η οπο�α
πρ�κειται να προσδ�σει προστιθ�µενη αξ�α,
καθιερ�νονταr και ενθαρρ�νονταr τιr πλ�ον αποτελε-
σµατικ�r µεθ�δουr, προωθ�νταr κοιν� προσ�γγιση
σε θ�µατα µελετ�ν και αναλ�σεων και ενθαρρ�νο-
νταr την ανταλλαγ� τεχνογνωσ�αr στον συγκεκρι-
µ�νο τοµ�α·

(2) �τι, το Συµβο�λιο, στο ψ�φισµ� του, τηr 8ηr Ιουλ�ου
1996, σχετικ� µε την προαναφερθε�σα Λευκ�
Β�βλο (3), �κρινε �τι οι αποφ�σειr στον ενεργειακ�
τοµ�α οι οπο�εr λαµβ�νονται σε κοινοτικ� επ�πεδο,
πρ�πει να τοποθετο�νται σε πλα�σια κοιν�r αναλ�-
σεωr τηr ενεργειακ�r κατ�στασηr και των µελλο-
ντικ�ν τ�σεων και κ�λεσε την Επιτροπ� να οργαν�-
σει τη συνεργασ�α µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν·

(3) �τι, το Συµβο�λιο, στα συµπερ�σµατ� του τηr 11ηr
Μα�ου 1998 σχετικ� µε πρωτ�κολλο του Κυ�το,
δ�χθηκε ευµεν�r την παρουσ�αση τηr Επιτροπ�r σχε-
τικ� µε τιr επιλογ�r ενεργειακ�r πολιτικ�r για την
απ�ντηση στην πρ�κληση των κλιµατικ�ν µετα-
βολ�ν και τ�νισε την αν�γκη προετοιµασ�αr κοιν�r
αναλ�σεωr των οικονοµικ�ν επιπτ�σεων τηr
µε�ωσηr των εκποµπ�ν αερ�ων θερµοκηπ�ου·

(4) �τι, το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο του Cardiff στα συµπε-
ρ�σµατ� του τηr 15ηr και 16ηr Ιουν�ου 1998, κ�λεσε
το Συµβο�λιο Εν�ργειαr να υλοποι�σει την περιβαλ-
λοντικ� ολοκλ�ρωση και τη βι�σιµη αν�πτυξη στον
τοµ�α τηr αρµοδι�τητ�r του και κ�λεσε το Συµβο�-
λιο και την Επιτροπ� να παρακολουθο�ν τιr οργανω-
τικ�r ρυθµ�σειr που απαιτο�νται προr το σκοπ� αυτ�·
�τι ε�ναι, ωr εκ το�του, σκ�πιµο, να αναπτυχθο�ν οι

κατ�λληλοι δε�κτεr για την παρακολο�θηση τηr
προ�δου στον τοµ�α αυτ�ν·

(5) �τι οι αναλ�σειr των προοπτικ�ν και η παρακο-
λο�θηση των αγορ�ν σε επ�πεδο Κοιν�τηταr και
κρατ�ν µελ�ν, ε�ναι ουσιαστικ�r για την αν�πτυξη
τηr ενδεδειγµ�νηr µεσοπρ�θεσµηr και µακρο-
πρ�θεσµηr στρατηγικ�r· �τι θα πρ�πει να ενθαρρυν-
θο�ν στον τοµ�α αυτ�ν οι απ� κοινο� αναλ�σειr µε
τα κρ�τη µ�λη και τα ενδιαφερ�µενα µ�ρη·

(6) �τι η ασφ�λεια του εφοδιασµο� σε εν�ργεια ε�ναι
�ναr απ� τουr κ�ριουr στ�χουr τηr ενεργειακ�r πολι-
τικ�r· �τι, στο πλα�σιο τηr αυξαν�µενηr εξ�ρτησηr
του εφοδιασµο� σε εν�ργεια απ� εξωτερικ�r πηγ�r
στην Ευρωπαϊκ� Κοιν�τητα, ε�ναι αναγκα�ο να
παρακολουθο�νται εκ του σ�νεγγυr και να αναλ�ο-
νται οι τ�σειr στην αγορ� εν�ργειαr τ�σο εντ�r τηr
Κοιν�τηταr �σο και σε παγκ�σµια κλ�µακα·

(7) �τι, προκειµ�νου να εξασφαλιστο�ν ανταγωνιστικ�r
τιµ�r στον τοµ�α τηr εν�ργειαr, ε�ναι σηµαντικ� να
παρακολουθε�ται τακτικ� σε κοινοτικ� επ�πεδο η
διαδικασ�α εφαρµογ�r των δ�ο βασικ�ν οδηγι�ν
ελευθεροπο�ησηr οι οπο�εr �χουν πρ�σφατα εκδοθε�
για την αγορ� ηλεκτρικ�r εν�ργειαr και φυσικο�
αερ�ου·

(8) �τι αυτ� η διαδικασ�α παρακολο�θησηr θα πρ�πει να
βασιστε� στη συνεργασ�α µεταξ� διοικ�σεων και
ρυθµιστ�ν των κρατ�ν µελ�ν, διευκολ�νονταr την
ανταλλαγ� βελτ�στων πρακτικ�ν και εξασφαλ�ζονταr
µεγαλ�τερη διαφ�νεια σ�µφωνα µε το πρ�τυπο που
εισ�γαγε η Επιτροπ� για τιr εσωτερικ�r αγορ�r ηλεκ-
τρικ�r εν�ργειαr και φυσικο� αερ�ου·

(9) �τι ε�ναι, ωr εκ το�του, σκ�πιµο, να προβλεφθε� στο
πολυετ�r πρ�γραµµα πλα�σιο για δρ�σειr στον τοµ�α
τηr εν�ργειαr (1998-2002), το οπο�ο υιοθετ�θηκε µε
την απ�φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ (4), ειδικ� πρ�-
γραµµα µελετ�ν, αναλ�σεων, προβλ�ψεων και �λλων
συναφ�ν εργασι�ν στον τοµ�α τηr εν�ργειαr·

(10) �τι, προκειµ�νου να εξασφαλιστε� �τι η κοινοτικ�
εν�σχυση χρησιµοποιε�ται αποτελεσµατικ� και �τι
αποφε�γεται η αλληλεπικ�λυψη των εργασι�ν, η Επι-
τροπ� θα πρ�πει να µεριµν� �στε τα σχ�δια υπ�κει-
νται σε διεξοδικ� εκ των προτ�ρων αξιολ�γηση· �τι
θα πρ�πει να παρακολουθε� και να αξιολογε� συστη-
µατικ� την πρ�οδο και τα αποτελ�σµατα των
υποστηριζοµ�νων σχεδ�ων·

(1) ΕΕ C 261 τηr 19. 8. 1998, σ. 6.
(2) ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998.
(3) ΕΕ C 224 τηr 1. 8. 1996, σ. 1. (4) Βλ�πε σελ�δα 16 τηr παρο�σαr Επ�σηµηr Εφηµερ�δαr.
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(11) �τι ορισµ�νεr απ� τιr δραστηρι�τητεr αυτ�r θα πρ�-
πει να ε�ναι ανοικτ�r στη συµµετοχ� διεθν�ν οργα-
νισµ�ν αρµοδ�ων για θ�µατα εν�ργειαr, �πωr ο
∆ιεθν�r Οργανισµ�r Εν�ργειαr και η γραµµατε�α του
Χ�ρτη Εν�ργειαr, φορε�r που εκπροσωπο�ν τη βιοµη-
χαν�α, �λλα ενδιαφερ�µενα µ�ρη, �πωr οι περιβαλλο-
ντικ�r οργαν�σειr και οι καταναλωτ�r, και ορισµ�νεr
τρ�τεr χ�ρεr, σ�µφωνα µε τουr καν�νεr που δι�πουν
τιr σχ�σειr τηr Κοιν�τηταr µε τουr εν λ�γω οργανι-
σµο�r και χ�ρεr·

(12) �τι ε�ναι σκ�πιµο να συντον�ζεται αυτ� το σ�νολο
δρ�σεων µε τιr λοιπ�r δραστηρι�τητεr τηr Κοιν�τη-
ταr, των κρατ�ν µελ�ν, των τρ�των χωρ�ν και των
διεθν�ν οργανισµ�ν·

(13) �τι ε�ναι πολιτικ� και οικονοµικ� επιθυµητ� να ε�ναι
ανοικτ� το παρ�ν πρ�γραµµα στη συµµετοχ� των
συνδεδεµ�νων χωρ�ν τηr Κεντρικ�r και Ανατολικ�r
Ευρ�πηr, σ�µφωνα µε τα συµπερ�σµατα του Ευρω-
παϊκο� Συµβουλ�ου τηr Κοπεγχ�γηr τηr 21ηr και
22αr Ιουν�ου 1993 και �πωr περιγρ�φεται στην ανα-
κο�νωση τηr Επιτροπ�r για το θ�µα αυτ�, του Μα�ου
1994· �τι θα πρ�πει επ�σηr να ε�ναι ανοικτ� για την
Κ�προ·

(14) �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, χωρ�r να θ�γονται οι εξουσ�εr τηr αρµ�διαr
για τον προϋπολογισµ� αρχ�r �πωr ορ�ζονται στη
συνθ�κη· �τι θα πρ�πει να ληφθε� υπ�ψη το γεγον�r
�τι θα διεξαχθε� διαπραγµ�τευση για ν�εr δηµοσιο-
νοµικ�r προοπτικ�r κατ� τη δι�ρκεια του παρ�ντοr
προγρ�µµατοr·

(15) �τι η συνθ�κη δεν προβλ�πει �λλεr εξουσ�εr για την
�κδοση τηr παρο�σαr απ�φασηr, εκτ�r εκε�νων του
�ρθρου 235,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

�ρθρο 1

Β�σει του πολυετο�r προγρ�µµατοr πλαισ�ου για δρ�σειr
στον τοµ�α τηr εν�ργειαr, εφαρµ�ζεται απ� την Κοιν�τητα,
για την περ�οδο 1998-2002, ειδικ� πρ�γραµµα µελετ�ν, ανα-
λ�σεων, προβλ�ψεων και �λλων συναφ�ν εργασι�ν, που
αποσκοπε� στη µελλοντικ� αν�πτυξη τηr ενεργειακ�r πολι-
τικ�r εντ�r τηr Κοιν�τηταr, καλο�µενο στο εξ�r «Πρ�-
γραµµα ΕΤΑΡ».

Επιπροσθ�τωr των στ�χων προτεραι�τηταr που αναφ�ρο-
νται στο �ρθρο 1 παρ�γραφοr 2 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ,
Ευρατ�µ, οι στ�χοι του προγρ�µµατοr ΕΤΑΡ ε�ναι:

α) η καθι�ρωση κοιν�r προσ�γγισηr στην Κοιν�τητα για
θ�µατα µελετ�ν, αναλ�σεων, προβλ�ψεων και συναφ�ν
εργασι�ν στον τοµ�α τηr εν�ργειαr·

β) η προ�θηση συντονισµ�νων αναλ�σεων των ενερ-
γειακ�ν αγορ�ν και πολιτικ�ν σε κοινοτικ� επ�πεδο
και σε επ�πεδο κρατ�ν µελ�ν·

γ) η αν�λυση και η αξιολ�γηση των τ�σεων τηr αγορ�r
εν�ργειαr στην Ευρ�πη και στον υπ�λοιπο κ�σµο,
µεταξ� �λλων �σον αφορ� την ασφ�λεια του εφοδια-
σµο� και την ανταγωνιστικ�τητα·

δ) η αν�λυση και η αξιολ�γηση των επιπτ�σεων τηr
παραγωγ�r και χρ�σηr τηr εν�ργειαr επ� του περιβ�λλο-
ντοr, καθ�r και επ� των κλιµατικ�ν µεταβολ�ν·

ε) η συµβολ� στον προσδιορισµ� και στη µεταφορ� των
καλυτ�ρων µεθ�δων και πρακτικ�ν αν�λυσηr·

στ) η διευκ�λυνση των δικτ�ων πληροφ�ρησηr στον τοµ�α
τηr εν�ργειαr·

ζ) η αν�πτυξη ενεργο� πολιτικ�r για τη δι�δοση των απο-
τελεσµ�των που θα προκ�ψουν·

η) η αν�πτυξη µεθοδολογι�ν για την παρακολο�θηση τηr
εφαρµογ�r του προγρ�µµατοr πλαισ�ου για την εν�ρ-
γεια, �πωr αναφ�ρεται στο �ρθρο 5 τηr απ�φασηr
1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ.

�ρθρο 2

Το ποσ� δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την εφαρµογ� του
προγρ�µµατοr ΕΤΑΡ αν�ρχεται σε 5 εκατοµµ�ρια Ecu. Εκ
του ποσο� αυτο�, 2 εκατοµµ�ρια Ecu θα διατεθο�ν για την
περ�οδο 1998 �ωr 1999.

Το ποσ� δηµοσιονοµικ�r αναφορ�r για την περ�οδο 2000-
2002 θα επανεξεταστε� ε�ν το ποσ� των 3 εκατοµµυρ�ων
Ecu δεν ε�ναι σ�µφωνο µε τιr δηµοσιονοµικ�r προοπτικ�r
για την περ�οδο αυτ�.

Οι ετ�σιεr πιστ�σειr εγκρ�νονται απ� την αρµ�δια επ� του
προϋπολογισµο� αρχ� εντ�r των ορ�ων των δηµοσιονο-
µικ�ν προοπτικ�ν.

�ρθρο 3

Προκειµ�νου να επιτευχθο�ν οι στ�χοι που προβλ�πονται
στο �ρθρο 1 παρ�γραφοr 2, η Κοιν�τητα µπορε� να αναλ�-
βει και/� να προωθ�σει, �µεσα � σε συνεργασ�α µε �λλα
ενδιαφερ�µενα µ�ρη και/� να συνεισφ�ρει χρηµατοδοτικ�
στα ακ�λουθα µ�τρα:

1. παρατ�ρηση, παρακολο�θηση και ανταλλαγ� συγκρ�-
σιµων πληροφορι�ν στον ενεργειακ� τοµ�α, καθ�r και
εκπ�νηση µελετ�ν, αναλ�σεων και προβλ�ψεων σχετικ�
µε �λεr τιr πτυχ�r τηr εν�ργειαr, περιλαµβανοµ�νων των
τ�σεων, των αγορ�ν και των τιµ�ν,

2. παροχ� τεχνικ�r και µεθοδολογικ�r βο�θειαr σε σχ�δια,
προκειµ�νου να καθοριστο�ν και να µεταφερθο�ν οι
β�λτιστεr πρακτικ�r σε τοµε�r �πωr µ�θοδοι αν�λυσηr
και πρ�βλεψηr, µ�θοδοι συγκ�ντρωσηr στοιχε�ων για
θ�µατα εν�ργειαr, πρ�σβαση σε ηλεκτρονικ� δ�κτυα και
µ�σω αυτ�ν ανταλλαγ�r και οποιοδ�ποτε �λλο µ�τρο, το
οπο�ο συντελε� στην επ�τευξη του γενικο� στ�χου,(1) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 4.
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3. αν�πτυξη σχ�σεων, παραδε�γµατοr χ�ριν µεταξ� των
παραγωγ�ν εν�ργειαr και των χρηστ�ν και των πανε-
πιστηµιακ�ν και των διοικητικ�ν κ�κλων, προκειµ�νου
να προωθηθε� η �ρευνα των οικονοµικ�ν πτυχ�ν των
µ�σων ενεργειακ�r πολιτικ�r,

4. εφαρµογ� κ�θε πρωτοβουλ�αr που συµβ�λλει στη δι�-
δοση των αποτελεσµ�των που θα προκ�ψουν, συµπερι-
λαµβανοµ�νων τηr προετοιµασ�αr και τηr δηµοσ�ευσηr
εκθ�σεων και τηr οργ�νωσηr επιστηµονικ�ν εργαστη-
ρ�ων, σεµιναρ�ων και διασκ�ψεων.

�ρθρο 4

1. Η Επιτροπ� ε�ναι υπε�θυνη για τη δηµοσιονοµικ�
εκτ�λεση και εφαρµογ� του προγρ�µµατοr ΕΤΑΡ.

2. Για τουr σκοπο�r τηr εφαρµογ�r του προγρ�µµατοr
ΕΤΑΡ, η Επιτροπ� επικουρε�ται απ� την επιτροπ� που προ-
βλ�πεται στο �ρθρο 4 τηr απ�φασηr, 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ.

3. Η Επιτροπ� καταρτ�ζει ετησ�ωr σχ�διο προγρ�µµατοr
δρ�σεων που θα να αναληφθο�ν κατ� τη δι�ρκεια του
εποµ�νου �τουr, το οπο�ο υποβ�λλεται στην επιτροπ� η
οπο�α προβλ�πεται στην παρ�γραφο 2.

�ρθρο 5

Η εξ�ταση και η εσωτερικ� και εξωτερικ� αξιολ�γηση τηr
εφαρµογ�r του προγρ�µµατοr ΕΤΑΡ πραγµατοποιο�νται
σ�µφωνα µε το �ρθρο 5 τηr απ�φασηr 1999/21/ΕΚ, Ευρατ�µ.

�ρθρο 6

Το πρ�γραµµα ΕΤΑΡ ε�ναι ανοικτ� στη συµµετοχ� των
συνδεδεµ�νων χωρ�ν τηr Κεντρικ�r και Ανατολικ�r
Ευρ�πηr, σ�µφωνα µε τουr �ρουr, συµπεριλαµβανοµ�νων
των δηµοσιονοµικ�ν διατ�ξεων, που ορ�ζουν τα πρ�σθετα
πρωτ�κολλα των συµφωνι�ν σ�νδεσηr � οι �διεr οι συµφω-
ν�εr σ�νδεσηr, σχετικ� µε τη συµµετοχ� σε κοινοτικ� προ-
γρ�µµατα. Το πρ�γραµµα ΕΤΑΡ ε�ναι επ�σηr ανοικτ� στη
συµµετοχ� τηr Κ�πρου, β�σει συµπληρωµατικ�ν πιστ�-
σεων, µε τουr �διουr καν�νεr µε εκε�νουr που ισχ�ουν για
τιr χ�ρεr ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σ�µφωνα µε τιr διαδικασ�εr που θα
συµφωνηθο�ν µε τη χ�ρα αυτ�.

�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


