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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 
Αυστρίας επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 υπέβαλε τη συνημμένη 
αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

22/SB-BR/2017

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Η   Γ Ν Ω Μ Η

της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, της 9ης Μαΐου 
2017, 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)0861

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

A. Αιτιολογημένη γνώμη

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

B. Αιτιολόγηση

Υψηλή προτεραιότητα στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ αποτελεί η 
επονομαζόμενη «δέσμη για την ενεργειακή ένωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δέσμη αυτή κατά τα τέλη του 2016/αρχές του 2017. 
Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ανάπτυξης και 
της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του οικολογικού σχεδιασμού, της 
ασφάλειας του εφοδιασμού, της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης (διακυβέρνηση), 
κανόνες για την αγορά ενέργειας, τον ενεργό ρόλο των καταναλωτών και τις τιμές της 
ενέργειας. Η δέσμη αυτή εξετάστηκε και κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας που 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Οι προτάσεις πρέπει να 
εξετασθούν στο σύνολό τους· μετά την υποβολή των προτάσεων, το Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο τις εξέτασε κατά τη διάρκεια πολλών συνεδριάσεων. Η παρούσα αιτιολογημένη 
γνώμη αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση). 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της πρότασης κανονισμού πρέπει να επανεξεταστούν 
οι ζώνες προσφοράς. Ενώ μέχρι τώρα οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς που 
συμμετέχουν στην επανεξέταση διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς αναπτύσσουν την προς 
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χρήση μεθοδολογία, βάσει της οποίας τροποποιείται η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς, την 
οποία στη συνέχεια εγκρίνουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
(βλέπε άρθρο 32 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 – κανονισμός για την 
κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης), πλέον η εξουσία λήψης 
αποφάσεων σχετικά με την έγκριση της προς χρήση μεθοδολογίας και της υπό εξέταση 
εναλλακτικής διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς (άρθρο 13 παράγραφος 3 της πρότασης 
κανονισμού) μεταβιβάζεται στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER), ενώ η εξουσία λήψης αποφάσεων για την τροποποίηση ή τη διατήρηση 
της διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς (άρθρο 13 παράγραφος 4) μεταβιβάζεται από τα κράτη 
μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η αύξηση των αρμοδιοτήτων, ιδίως για τον ACER, αλλά και για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την επικουρικότητα, από τη στιγμή που η 
διαμόρφωση ζώνης προσφοράς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, αφού στο επίπεδο αυτό υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση με τις τεχνικές 
προϋποθέσεις και καλύτερη περιφερειακή γνώση όσον αφορά την ισχύουσα διαδικασία. 
Επιπλέον, η έγκριση της μεθοδολογίας και των παραδοχών καθώς και η επιλογή των υπό 
εξέταση σεναρίων όσον αφορά τυχόν εναλλακτική διαμόρφωση, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό 
αποφάσεις διακριτικής ευχέρειας, οι οποίες, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, 
δεν μπορούν να ανατεθούν σε οργανισμό. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ΕΕ 
μπορεί να παρέμβει μόνον εφόσον είναι σε θέση να ενεργήσει αποτελεσματικότερα από τα 
ίδια τα κράτη μέλη. Οι εξουσίες, που σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 4 πρόκειται 
να μεταβιβαστούν στον ACER ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν προτιμότερο να 
εξακολουθήσουν να ασκούνται σε εθνικό επίπεδο, λόγω της μεγαλύτερης εξοικείωσης και 
των περισσότερων σχετικών γνώσεων. 

Στο άρθρο 2 σημείο 39 της οδηγίας προσδιορίζεται ο όρος «περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα» (ΠΕΚ). Τα άρθρα 31 έως 44 του κανονισμού θεσπίζουν πιο λεπτομερείς κανόνες 
σχετικά με τα ΠΕΚ. Η οργανωτική προστιθέμενη αξία των ΠΕΚ, πέραν των ήδη 
καθιερωμένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και 
του συντονισμού μέσω του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ΗΕ), δεν εξηγείται επαρκώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι η μεταβίβαση των εθνικών εξουσιών 
λήψης αποφάσεων σε ένα υπερπεριφερειακό, αυτόνομο οργανωτικό φορέα συνιστά σαφή 
περιορισμό των εθνικών εξουσιών λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι στο πλαίσιο 
αυτό η αρμοδιότητα των ΠΕΚ να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές διατάξεις, αρμοδιότητα που 
συνήθως διαθέτουν οι αρχές, για παράδειγμα όσον αφορά το μέγεθος του αποθεματικού, για 
το οποίο ουδεμία ρύθμιση έννομης προστασίας προβλέπεται. Εκφράζεται επίσης φόβος ότι η 
συγκρότηση των ΠΕΚ θα οδηγήσει σε παράλληλες δομές, οι οποίες θα δυσχεράνουν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και συνεπώς θα προκαλέσουν πλήρη έλλειψη 
αποτελεσματικότητας. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο απορρίπτει συνεπώς κατηγορηματικά 
την προτεινόμενη οργανωτική αρχή. Στη συνάρτηση αυτή, στο άρθρο 5 του κανονισμού 
ρυθμίζεται η περιφερειακή διάσταση των εφεδρειών εξισορρόπησης· επιπλέον, προβλέπεται 
ότι τα ΠΕΚ θα πρέπει να συνδράμουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Επίσης, 
απορρίπτεται κατηγορηματικά ο περιφερειακός υπολογισμός των εφεδρειών εξισορρόπησης, 
καθώς έτσι περιορίζονται οι εθνικές εξουσίες λήψης αποφάσεων. Αυτό το είδος άσκησης 
εξουσίας δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Επίσης, πρέπει να απορριφθεί κατηγορηματικά η προβλεπόμενη στο άρθρο 63 της πρότασης 
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κανονισμού μεταβίβαση της εξουσίας για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εξουσία αυτή, βάσει των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επιτρέπεται να μεταβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις. 
Συνεπώς, η έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 
απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις.
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