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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 

Αυστρίας, επί της προτάσεως κανονισμού σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας απέστειλε τη συνημμένη 

αιτιολογική γνώμη επί της προαναφερθείσας προτάσεως de κανονισμού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 
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EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

15/SB-BR/2016 

ΑΙΤ ΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ  
 

της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, της 30ής 

Μαρτίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 23, στοιχείο ζ, παράγραφος 1, του ομοσπονδιακού 

συνταγματικού νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με 

την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

 

 

 

COM(2016) 0053 τελικό 

 

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και 

τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα 

της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ 

 

και 

 

COM(2016) 0052 τελικό 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 

μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 

 

 

Α. Αιτιολογημένη γνώμη 

 

Η υπό εξέταση πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Β. Αιτιολόγηση 

 

Πρόταση κανονισμού σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό 

αέριο και 

με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 

 

Η Επιτροπή βασίζει την πρότασή της στο άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται η ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ένωση. Για τα σχεδιαζόμενα (σε σύγκριση με τον 

καταργούμενο κανονισμό εν μέρει μόνο νέα) μέτρα η Επιτροπή επιλέγει ως μέσο τον 

κανονισμό. 

 

Κατ' αρχήν δεν υπάρχει αντίρρηση στο να λαμβάνονται και στο μέλλον, σε επίπεδο Ένωσης, 

μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, ιδίως επειδή κατ' αυτόν 

τον τρόπο μπορούν να αντιμετωπίζονται οι διαφορές στις διασυνοριακές δραστηριότητες 

ορισμένων κρατών μελών που διαταράσσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ήδη από το έτος 2010 με την έκδοση του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου. Δεν 

υπάρχουν συνεπώς επιφυλάξεις για το ότι ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 994/2010 υιοθετούνται στην νέα πρόταση σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. 

 

Στην πρόταση προβλέπονται ωστόσο και ορισμένες καινοτομίες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

πρότασης τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση κρίσεων στον 

τομέα του εφοδιασμού. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή ορίζει διάφορες «περιφέρειες», 

εκάστη των οποίων απαρτίζεται από περισσότερα κράτη μέλη. Τα κριτήρια για τη σύνθεση 

των περιφερειών απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της πρότασης. Η Επιτροπή 

μπορεί να τροποποιεί τη σύνθεση των περιφερειών βάσει μιας κατ' εξουσιοδότηση 

νομοθετικής πράξης. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν συνεπώς να συμπράττουν ούτε στο 

πλαίσιο της αρχικής σύνθεσης των περιφερειών ούτε σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις της. 

 

Λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή 

πρέπει να απορριφθεί, επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται, αναφορικά με τη σύνθεση 

των «περιφερειών», η κυριαρχία των κρατών μελών. 

 

Προκειμένου να μην εγκαταληφθεί η ιδέα της δημιουργίας «περιφερειών» για την 

κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, απαιτούνται μεν (και) ενιαία 

για όλη την Ένωση κριτήρια, πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη και αντικειμενικά 

ενδεδειγμένοι παράμετροι για την εκάστοτε σύνθεση των περιφερειών. Ως ενιαία για 

ολόκληρη την Ένωση κριτήρια επιλογής θα μπορούσαν να αναφερθούν οι υφιστάμενες 

μεταφορικές ικανότητες καθώς και ένας συγκρίσιμος βαθμός μεταφοράς της «τρίτης δέσμης 

μέτρων για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου» στα σχετικά κράτη μέλη. 

 

Επιπλέον η συγκρότηση των εν λόγω «περιφερειών» πρέπει οπωσδήποτε να 

πραγματοποιείται σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· η ανάθεση της 

αρμοδιότητας αυτής στην Επιτροπή μέσω μιας κατ' εξουσιοδότηση νομοθετικής πράξης 

απορρίπτεται κατηγορηματικά. Εξάλλου η προτεινόμενη κατ' εξουσιοδότηση πράξη 

στερείται της απαιτούμενης ειδικότητας, δεδομένου ότι στο άρθρο 18 της πρότασης 

κανονισμού, το οποίο ρυθμίζει την άσκηση της εξουσιοδότησης, δεν γίνεται αναφορά στο 

άρθρο 3 παράγραφος 7. 

 

Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 

διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και 

τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ 

 

Τη νομική βάση της απόφασης αποτελεί επίσης το άρθρο 194 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί 

απαραίτητο να ενημερώνεται για τις συμβάσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων κρατών 

στον τομέα της ενέργειας πριν από τη σύναψή τους. Τον πυρήνα της απόφασης αποτελεί η εκ 

των προτέρων εξέταση από την Επιτροπή των εν λόγω σχεδίων σύμβασης. Από τον έλεγχο 

αυτό εξαιρούνται, ωστόσο, οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων. 

 

Με την επιβολή της υποχρέωσης να κοινοποιούνται στην Επιτροπή όλες οι συμβάσεις 

μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας θίγεται η κυριαρχία των 

κρατών μελών: το άρθρο 5 παράγραφος 4 της πρότασης απόφασης ορίζει ότι το κράτος 

μέλος δεν υπογράφει, δεν κυρώνει ούτε συνομολογεί το σχέδιο της διακυβερνητικής 
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συμφωνίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης διακυβερνητικής συμφωνίας έως ότου η 

Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με τυχόν αμφιβολίες σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 ή, κατά περίπτωση, έως ότου εκδώσει τη γνώμη της σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, ή, ελλείψει απαντήσεως ή γνώμης από την Επιτροπή έως ότου παρέλθουν οι 

προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή, κατά περίπτωση στην παράγραφο 2. 

Κατά την υπογραφή, κύρωση ή συνομολόγηση διακυβερνητικής συμφωνίας ή τροποποίησης, 

το οικείο κράτος μέλος οφείλει να λάβει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής 

η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

 

Κατά κανόνα η έγκαιρη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι επωφελής 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται τυχόν νομικά προβλήματα ήδη κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό το δικαίωμα της Επιτροπής να 

εκφράσει τη γνώμη της να περιορίζεται σε νομικά ζητήματα. Επιφυλάξεις ανακύπτουν για το 

γεγονός ότι η πρόταση καλύπτει κατά βάση και μη δεσμευτικά μέσα στον ενεργειακό τομέα, 

δεδομένου ότι αυτό προκαλεί ιδίως αύξηση της γραφειοκρατίας. 

 

Αλλά και υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας, το άρθρο 5 της πρότασης απόφασης θα 

ήταν περισσότερο συμβατό με το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, εάν η εμπλοκή της 

Επιτροπής περιοριζόταν στο να κοινοποιήσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη νομική της 

άποψη για μια συγκεκριμένη συμφωνία στον ενεργειακό τομέα όσον αφορά τη συμβατότητά 

της με τις νομοθετικές διατάξεις για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 

(συμπεριλαμβανομένου του δικαίου του ανταγωνισμού). 


