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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας επί 

της πρότασης 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 

 (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. 

Η Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογική 

γνώμη επί της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΘΕΜΑ: Αιτιολογημένη γνώμη της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας επί 

της πρότασης 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 

 

ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ SCHULZ, 

 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Απριλίου 2016, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 

Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΕΥΕΕΠ) της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας εξέτασε την 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. 

 

Τα μέλη της ΕΕΥΕΕΠ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 με στόχο την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την κατοχύρωση της ασφάλειας 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Παράλληλα, έπειτα από προσεκτική εξέταση του σχεδίου 

πράξης, και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση-πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και τις εκθέσεις της 

Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και Τουρισμού και της Επιτροπής Ενέργειας της 

Εθνοσυνέλευσης, τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν σχετικά με την ανάγκη άσκησης των 

εξουσιών που ανατίθενται στην Εθνοσυνέλευση δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου 

αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της διατύπωσης 

αιτιολογημένης γνώμης (επισυνάπτεται) επί της προαναφερθείσας πρότασης κανονισμού. 

 

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης διαδικασίας, σας υποβάλλω συνημμένως την εγκριθείσα 

έκθεση και τη συνοδευτική αιτιολογημένη γνώμη, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη θέση του 

βουλγαρικού κοινοβουλίου επί του θέματος. 

 

Παράρτημα: Σύμφωνα με το κείμενο 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ  

ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

43η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: 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 - σημείο 16 του Ετήσιου 

προγράμματος εργασίας σε θέματα ΕΕ της Εθνοσυνέλευσης για το 2016, και η σχετική 

θέση-πλαίσιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αριθ. 602-00-20, η οποία εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Απριλίου 2016. 

 

I. Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Απριλίου 2016, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

και Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΕΥΕΕΠ) εξέτασε την 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, η οποία αποτελεί το σημείο 16 του Ετήσιου προγράμματος εργασίας σε 

θέματα ΕΕ της Εθνοσυνέλευσης για το 2016. 

 

Στη συνεδρίαση της ΕΕΥΕΕΠ έλαβαν μέρος: ο κ. Ζέτσο Στάνκοφ - Αναπληρωτής Υπουργός 

Ενέργειας, η κ. Αλμπένα Τρασίεβα - επικεφαλής του Τμήματος διεθνούς συνεργασίας στον 

τομέα της ενέργειας της Διεύθυνσης ενεργειακών πολιτικών και διεθνούς συνεργασίας του 

Υπουργείου Ενέργειας, καθώς και ο κ. Τσβέταν Βλαντίκοφ, η κ. Ντενίτσα Νέντεβα και η κ. 

Μαριάνα Βασίλεβα - κρατικοί εμπειρογνώμονες στη Διεύθυνση συντονισμού σε ζητήματα 

ΕΕ της Διοίκησης του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

II. Σκοπός της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι να διασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ανεπάρκειας 

σε αέριο λόγω διαταραχής του εφοδιασμού ή λόγω εξαιρετικά υψηλής ζήτησης, αλλά και να 

διαχειριστούν τις επιπτώσεις. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο κανονισμού 

προβλέπουν τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού σε περιφερειακό επίπεδο· πιο 

λεπτομερείς υποχρεώσεις και εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής· βελτιωμένη εκτίμηση 

επικινδυνότητας και πρόληψη κινδύνων· εγγυημένο εφοδιασμό με αέριο ορισμένων 

κατηγοριών καταναλωτών (οι λεγόμενοι «προστατευόμενοι πελάτες») ακόμα και υπό 

απαιτητικές συνθήκες («κανόνας για τον εφοδιασμό»), και εφαρμογή της αρχής της 

αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Δεδομένων των υφιστάμενων εντάσεων στις σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, πέντε έτη μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 994/2010, απαιτούνται επιπλέον μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού 

με φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Νομική βάση για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού της 

Επιτροπής αποτελεί το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει τις αρμοδιότητες της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας. Στην 
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αιτιολογική έκθεσή της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο κίνδυνος σημαντικής διαταραχής του 

εφοδιασμού με αέριο δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα και θα μπορούσε να επηρεάσει 

περισσότερα από ένα κράτη μέλη, και ότι οι εθνικές προσεγγίσεις οδηγούν σε μη βέλτιστα 

μέτρα και επιδεινώνουν τις συνέπειες μιας κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από 

διεξοδική αξιολόγηση των μέσων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010, 

καθώς και της εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν η 

συνεργασία και ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο ως η πλέον οικονομικά αποδοτική 

προσέγγιση για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει να εκπονούνται σε επίπεδο περιφερειών (οι οποίες 

καθορίζονται στο παράρτημα Ι) υποχρεωτικά περιφερειακά προληπτικά σχέδια δράσης και 

σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και περιφερειακές εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Τα σχέδια 

αυτά θα υπόκεινται σε έλεγχο από ομοτίμους και θα καταρτίζονται σε συμφωνία με τις 

υπόλοιπες περιφέρειες στο πλαίσιο της Συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο, και η 

Επιτροπή θα μπορεί να ζητά την τροποποίησή τους πριν τα εγκρίνει οριστικά. 

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που προτείνονται από την Επιτροπή, κάθε κράτος μέλος 

πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης 

υποδομής αερίου, η τεχνική ικανότητα της υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα 

με τον τύπο N-1 (που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ του σχεδίου κανονισμού), να είναι σε 

θέση να ικανοποιήσει τη συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου για περίοδο μιας ημέρας 

εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς 

μέσα σε 20 έτη. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μόνιμη υλική ικανότητα αμφίδρομης 

μεταφοράς αερίου σε όλες τις διασυνδέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη, με ορισμένες 

προβλεπόμενες εξαιρέσεις (άρθρο 4 παράγραφος 4 και παράρτημα ΙΙΙ της πρότασης 

κανονισμού). 

 

Με τις αλλαγές που προτείνονται στο σχέδιο κανονισμού επιδιώκεται η εξασφάλιση 

καλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες, τόσο για τις αρμόδιες εθνικές αρχές όσο και για την 

Επιτροπή. Θα μπορούν να ζητούν στοιχεία από τις εταιρείες φυσικού αερίου, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών πληροφοριών, ενόψει έκτακτης ανάγκης και σε 

δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την αντίστοιχη εθνική αρμόδια αρχή και την Επιτροπή για συμβάσεις που 

αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, αμέσως μετά την υπογραφή ή την τροποποίησή 

τους. Πρόκειται για συμβάσεις μακράς διαρκείας, μέσω των οποίων παρέχεται πάνω από το 

40% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

 

Δεν προβλέπεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στον λεγόμενο κανόνα για τον εφοδιασμό, ο 

οποίος κατοχυρώνει τον αδιάλειπτο εφοδιασμό των προστατευόμενων πελατών με αέριο για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και σε περίπτωση έλλειψης προμηθειών ή/και 

εξαιρετικά υψηλής ζήτησης. Η κατηγορία των «προστατευόμενων πελατών» θα διατηρηθεί 

και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους οικιακούς πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με 

δίκτυο διανομής αερίου, καθώς και –κατά τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών– τις 

εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις. Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει επίσης την υποχρεωτική εφαρμογή της 

αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, εάν ένα 

κράτος μέλος αντιμετωπίζει έκτακτη κατάσταση κατά την οποία δεν παρέχεται αέριο στους 

προστατευόμενους πελάτες, θα πρέπει να μην πραγματοποιείται εφοδιασμός με αέριο 

καταναλωτών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προστατευόμενων πελατών σε κάθε 
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άλλο κράτος μέλος που συνδέεται άμεσα με το πρώτο κράτος μέλος. 

 

III. Σύμφωνα με τη θέση-πλαίσιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, η 

Δημοκρατία της Βουλγαρίας υποστηρίζει κατ’ αρχήν την 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. Παράλληλα, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας θα επιδιώξει να λάβει παρέκκλιση 

παρόμοια με αυτή που ισχύει για το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία (άρθρο 4 

παράγραφος 8), καθώς και για τη Μάλτα και την Κύπρο (άρθρο 19), δεδομένου ότι 

απαιτείται χρόνος και σημαντικές οικονομικές επενδύσεις για τη δημιουργία της 

απαιτούμενης υποδομής με υψηλότερη δυναμικότητα. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας θεωρεί 

ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές καθιερώνεται ένας αυστηρότερος έλεγχος από την πλευρά 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στην αγορά 

φυσικού αερίου, κάτι το οποίο, αφενός, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ελεύθερης και 

ανταγωνιστικής αγοράς και, αφετέρου, περιορίζει τα δικαιώματα των κρατών μελών στο 

πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων με τρίτες χώρες. Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας 

προβλέπει ότι η πρόταση κανονισμού θα οδηγήσει σε πρόσθετες διοικητικές επιβαρύνσεις για 

τις επιχειρήσεις και/ή τη δημόσια διοίκηση. Τέλος, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας προτείνει 

να αποσαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του σχεδίου πράξης, με σκοπό να προσδιοριστεί ο 

τρόπος αποζημίωσης των υπόχρεων μερών για τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας που τους επιβάλλονται. 

 

IV. Η ανωτέρω πρόταση κανονισμού εξετάστηκε από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής 

και Τουρισμού (ΕΟΠΤ) σε συνεδρίασή της στις 13 Απριλίου 2016. Στη γνωμοδότησή της, η 

ΕΟΠΤ θεωρεί πλήρως δικαιολογημένες όλες τις ανησυχίες που εκφράζονται από την πλευρά 

της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη σχετική θέση-πλαίσιο. Η ΕΟΠΤ επισημαίνει ότι η 

έγκριση του σχεδίου πράξης δεν θα οδηγήσει σε μεταβολή του βουλγαρικού ρυθμιστικού 

πλαισίου, αλλά θα συνεπαγόταν σημαντική διοικητική και οικονομική επιβάρυνση για τη 

βουλγαρική οικονομία. 

 

V.Η πρόταση κανονισμού εξετάστηκε επίσης από την Επιτροπή Ενέργειας σε συνεδρίασή 

της στις 14 Απριλίου 2016. Στη γνωμοδότησή της, η επιτροπή εκφράζει την πλήρη στήριξή 

της προς τη θέση-πλαίσιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία εγκρίθηκε από το 

Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

VI. Έπειτα από συζήτηση επί της πρότασης 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, και λαμβάνοντας υπόψη 

τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής και Τουρισμού και της Επιτροπής 

Ενέργειας, η Εθνοσυνέλευση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, μέσω της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Πόρων, διατυπώνει την ακόλουθη 

αιτιολογημένη γνώμη, προς διαβίβαση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα: 

 

1. Η ΕΕΥΕΕΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να 

αναθεωρήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010 με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών και την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο. 

 

2. Η ΕΕΥΕΕΠ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η προτεινόμενη πράξη 

προβλέπει ότι η υποχρεωτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα πραγματοποιείται 
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στο πλαίσιο περιφερειών που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να 

παρέχονται πειστικές αποδείξεις ότι λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι θέσεις των 

μεμονωμένων χωρών. Εάν στο μέλλον υιοθετηθεί η προσέγγιση της υποχρεωτικής 

περιφερειακής συνεργασίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορες ιδιαιτερότητες 

γεωγραφικού, πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα, σε συνεχή διάλογο με όλα τα κράτη 

μέλη. 

 

3. Η ΕΕΥΕΕΠ κρίνει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθότι οι 

αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 παράγραφος 7 της πρότασης κανονισμού (σχετικά με τη σύνθεση των εν λόγω 

περιφερειών), δεν ορίζονται σαφώς στη νομοθετική πράξη (στο άρθρο 18 «Άσκηση της 

εξουσιοδότησης»). Αυτό είναι αντίθετο με το άρθρο 290 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. 

 

4. Η ΕΕΥΕΕΠ θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού δεν συνάδει με την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ΣΕΕ, δεδομένου ότι δημιουργεί 

πρόσθετη διοικητική και οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την 

επίτευξη των στόχων της πρότασης. Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η υποχρέωση 

δημιουργίας νέας υποδομής με υψηλότερη δυναμικότητα θα οδηγήσει σε υπέρμετρη 

οικονομική επιβάρυνση. 

 

5. Τέλος, η ΕΕΥΕΕΠ θεωρεί ότι το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινεί διαδικασία 

επί παραβάσει κατά του κράτους μέλους του οποίου οι αρμόδιες αρχές έχουν την 

αρμοδιότητα να παραλάβουν ή να ζητήσουν τη σύμβαση, εάν η επιχείρηση φυσικού αερίου 

δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση κοινοποίησης, αποτελεί επίσης μέτρο που υπερβαίνει τα 

απαιτούμενα για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, και έπειτα από συζήτηση στο πλαίσιο της ΕΕΥΕΕΠ, η έκθεση και η 

συνοδευτική αιτιολογημένη γνώμη εγκρίθηκαν ομόφωνα, με 14 ψήφους υπέρ. 
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