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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου επί της 
πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(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.

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή απέστειλε τη 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.



PE603.004v01-00 2/9 NP\1123251EL.docx

EL

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή αποφάσισε στην 228η συνεδρίασή της, στις 30 
Μαρτίου 2017, βάσει του εγγράφου της 18/11777 (νέο):

α) σχετικά με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Βουλής
Έγγραφο 18/11229 αριθ. A.16
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
COM(2016)861 final, Έγγραφο του Συμβουλίου 15135/16)

εδώ: Αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας (έλεγχος των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας)

β) σχετικά με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Βουλής
Έγγραφο 18/11229 αριθ. A.17
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (αναδιατύπωση)
COM(2016)863 final, Έγγραφο του Συμβουλίου 15149/16)

εδώ: Αιτιολογημένη γνώμη σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας (έλεγχος των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας)

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο 18/11229 A.16, A.17 
για την έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του νόμου για την ευθύνη 
του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου για την 
ολοκλήρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καταδικάζει την παραβίαση των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας:

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρωτοβουλία της «Καθαρή 
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» („Clean Energy for all Europeans“), υπέβαλε πλήρη 
δέσμη νομοθετικών μέτρων, η οποία πρόκειται να αναδιαρθρώσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο 
στον τομέα της ενέργειας. Η δέσμη μέτρων αποτελείται από τέσσερις προτάσεις για 
έκδοση οδηγιών και τέσσερις προτάσεις για έκδοση κανονισμών.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναδιατύπωσης του κανονισμού ACER και του 
κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπονται 
ορισμένες περιπτώσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, ιδίως προς τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), και 
προς τα νέα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα (πρόκειται για ένωση των εθνικών 
διαχειριστών δικτύων μεταφοράς, που πρόκειται να αποκτήσει αυτονομία όσον αφορά την 
εξουσία λήψης αποφάσεων), καθώς και τεχνικές διαδικασίες, όπως η έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
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Η αξιολόγηση και των δύο κανονισμών όσον αφορά πτυχές της αρχής της 
επικουρικότητας θα πραγματοποιηθεί από κοινού, λόγω της στενής θεματολογικής τους 
συνάφειας.

I. Όσον αφορά τη συμμόρφωση της πρότασης για αναδιατύπωση του κανονισμού ACER 
(COM(2016)863 final· έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 15149/16) και του κανονισμού για 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2016)861 final· έγγραφο του 
Συμβουλίου αριθ. 15135/16) με τις αρχές τις επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η 
Ομοσπονδιακή Βουλή επισημαίνει τα εξής:

1. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη νομοθετική δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους», παρουσίασε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να επαναπροσδιορίσει το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενέργεια και να το εναρμονίσει περισσότερο με τις προκλήσεις 
της ενεργειακής μετάβασης στη Γερμανία. 

2. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή εκφράζει ικανοποίηση για τον γενικό 
προσανατολισμό του κανονισμού για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει 
του οποίου επιδιώκεται να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως 
να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η γερμανική Ομοσπονδιακή 
Βουλή είναι της γνώμης ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για τη λειτουργία της αγοράς η 
καλή δικτύωση, οι διασυνδέσεις, η ρευστότητα και η ευελιξία, έτσι ώστε να αξιοποιούνται 
οι συνέργειες στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και 
της καινοτομίας, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εγγυήσεων για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και τη βελτίωση της ενσωμάτωσης ων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

3. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί, επίσης, ότι ο ACER έχει αποδείξει πλήρως 
την αξία του ως συντονιστικός και συμβουλευτικός φορέας για τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές ενέργειας .

4. Θεωρεί, ωστόσο, ότι οι ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού ACER και του 
κανονισμού για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνάδουν με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας:

α) η νέα εξουσία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με την οριοθέτηση των ζωνών 
προσφοράς στο πλαίσιο μιας χώρας (άρθρο 13 παράγραφος 4, παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο και παράγραφος 6),

β) η μαζική διευθέτηση ολόκληρων θεματικών τομέων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
(άρθρο 55 παράγραφος 1, άρθρο 31 παράγραφος 3, άρθρο 46 παράγραφος 4, άρθρο 56 
παράγραφοι 1 και 4, άρθρο 57 και άρθρο 59 παράγραφος 11 του κανονισμού σχετικά με 
την σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας),

γ) η δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων (άρθρα 32-34 του κανονισμού 
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σχετικά με την σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας),

δ) η διεύρυνση των εξουσιών λήψης αποφάσεων και των αρμοδιοτήτων του ACER (άρθρο 
6 παράγραφος 8, άρθρο 7, άρθρο 8 παράγραφος 2, άρθρο 14 του κανονισμού για τον 
ACER), και

ε) η τροποποίηση της διαδικασίας ψηφοφορίας στο πλαίσιο του ACER (άρθρο 19, 23, 25 
του κανονισμού για τον ACER).

5. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τοποθετηθεί με 
ειδική αιτιολογημένη γνώμη επί άλλων πτυχών της πρότασης για δέσμη μέτρων «Καθαρή 
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».

6. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή ζητεί από τον Πρόεδρό της να διαβιβάσει την 
παρούσα απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

II. Αιτιολόγηση:

1. Οριοθέτηση των ζωνών προσφοράς

Το άρθρο 13 της πρότασης για αναδιατύπωση του κανονισμού σχετικά με την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει μια νέα διαδικασία για το πώς θα λαμβάνονται 
αποφάσεις στην ΕΕ σχετικά με την οριοθέτηση των ζωνών προσφοράς. Σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την 
οριοθέτηση των ζωνών προσφοράς εντός κράτους μέλους. Μέχρι στιγμής ήταν 
απαραίτητη η ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών.

Κατά την άποψη της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, η μεταφορά της αρμοδιότητας 
λήψης αποφάσεων στην Επιτροπή συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας.

Εάν μια νομοθετική πρόταση δεν εμπίπτει στα ζητήματα που ρυθμίζει κατ’ αποκλειστική 
αρμοδιότητα η ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 παράγραφος 
3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
αιτιολογήσει γιατί οι στόχοι που επιδιώκονται με τη νομοθετική πρόταση δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς σε επίπεδο κρατών μελών αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να προσκομίσει σχετικά στοιχεία. Η οριοθέτηση 
των ζωνών προσφοράς έγκειται, εν τέλει, στο αν θα υπάρχουν ενιαίες τιμές χονδρικής για 
την ηλεκτρική ενέργεια εντός κράτους μέλους. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την 
οικονομική και κοινωνική ενότητα των κρατών μελών, για το οποίο πρέπει να είναι σε 
θέση να αποφασίζουν τα ίδια τα κράτη μέλη.

2. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
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Ο κανονισμός για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει σε πολλά σημεία 
τη διευθέτηση ζητημάτων με μεταγενέστερη θέσπιση νομικών πράξεων (ιδίως το άρθρο 
55, το άρθρο 31 παράγραφος 3, το άρθρο 46 παράγραφος 4, το άρθρο 56 παράγραφος 1, το 
άρθρο 57 παράγραφος 1 και το άρθρο 59 παράγραφος 11). Τα ζητήματα αυτά πρέπει να 
ρυθμίζονται με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους όλα ζητήματα που 
τίθενται στο πλαίσιο αυτού του μακροσκελούς καταλόγου πρέπει να ρυθμίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ. Κατά την άποψη της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, εδώ θίγονται και 
ζητήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ρυθμίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
σχετίζονται με ιδιαιτερότητες τοπικού χαρακτήρα.

Κάτι που η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί ιδιαίτερα προβληματικό είναι το 
γεγονός ότι δεν προβλέπεται η διευθέτηση μόνο ειδικών τεχνικών θεμάτων, αλλά η μαζική 
ρύθμιση ολόκληρων θεματικών τομέων μέσω μεταγενέστερων νομοθετικών πράξεων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπονται μόνο 
για τη ρύθμιση μη ουσιωδών ζητημάτων. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί ότι οι 
θεματικοί τομείς που προβλέπει το άρθρο 55 της πρότασης για αναδιατύπωση του 
κανονισμού για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απέχουν πολύ από το να 
αποτελούν μη ουσιώδη ζητήματα υπό την έννοια αυτή.  Η ανησυχία της γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής επιβεβαιώνεται μέσω του εξαιρετικά υψηλού αριθμού κωδίκων 
δικτύου που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
τα κράτη μέλη δύσκολα επηρεάζουν την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Μόνο με 
ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο της ΕΕ μπορεί να απορριφθεί κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη στο σύνολό της. Συνεπώς, είναι δύσκολο να διασφαλιστεί, στο πλαίσιο της μαζικής 
διευθέτησης ολόκληρων θεματικών τομέων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η 
συμμόρφωση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Επιπλέον, η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή θεωρεί ότι μαζική διευθέτηση ολόκληρων 
θεματικών τομέων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προσκρούει στην αρχή της 
αναλογικότητας.  Εάν και εφόσον η ειδική ρύθμιση των θεματικών τομέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 της πρότασης για αναδιατύπωση του κανονισμού για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα σε επίπεδο 
ΕΕ, η λήψη σχετικών πολιτικών αποφάσεων πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ αρχήν στο 
πλαίσιο της προβλεπόμενης στις συνθήκες της ΕΕ συνήθους κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στους 
υπάρχοντες κώδικες δικτύων εντοπίζονται ήδη πολυάριθμα σημαντικά πολιτικά ζητήματα.

3. Περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

Η πρόταση για αναδιατύπωση του κανονισμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
προβλέπει στο άρθρο 32 τη δημιουργία νέων περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, που 
θα αποτελούν ένωση των εθνικών διαχειριστών δικτύων μεταφοράς. Οι διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς συνεργάζονται ήδη σήμερα στα επονομαζόμενα κέντρα 
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περιφερειακών υπηρεσιών (π.χ. CORESO). Αυτά, ωστόσο, δεν διαθέτουν εξουσία λήψης 
αποφάσεων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει, αντιθέτως, την απόδοση 
εξουσίας λήψης αποφάσεων στα κέντρα περιφερειακών υπηρεσιών, όσον αφορά τομείς 
σχετικούς με την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταδείξει επαρκώς τον λόγο για τον οποίο η εν λόγω 
μεταβίβαση της εξουσίας λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη και γιατί ο στόχος της 
Επιτροπής δεν μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης περιφερειακής 
συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών δικτύων μεταφοράς μέσω των κέντρων περιφερειακών 
υπηρεσιών. Η εθελοντική συνεργασία των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς έχει αποδείξει 
ότι λειτουργεί καλά ακόμα και σε κρίσιμες για το δίκτυο καταστάσεις. Η γερμανική 
Ομοσπονδιακή Βουλή διατηρεί αμφιβολίες για τα οφέλη που η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι 
θα προκύψουν για το κοινωνικό σύνολο μέσω μιας τέτοιας μεταβίβασης της εξουσίας 
λήψης αποφάσεων, ενώ μπορεί αντιθέτως να προκληθεί εξασθένηση της καινοτομίας 
μέσω της συγκέντρωσης των καθηκόντων σε κεντρικές δομές. Επιπλέον, σύμφωνα με τη 
γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή προκύπτουν δυσκολίες όσον αφορά την οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων, καθώς και όσον αφορά την τελική ευθύνη αλλά και τον τομέα της ευθύνης 
γενικότερα. Τα ασαφή αυτά σημεία θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην ασφαλή 
λειτουργία των συστημάτων. Ιδίως ζητήματα που αφορούν νευραλγικές πτυχές της 
ασφάλειας του εφοδιασμού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διευθετούνται κατά τρόπο 
ανεξάρτητο από τα κράτη μέλη.

4. Αναδιατύπωση του κανονισμού ACER

Με την πρόταση κανονισμού, η Επιτροπή επιδιώκει τον στόχο να διευρυνθούν οι 
αρμοδιότητες του οργανισμού. Αποστολή του οργανισμού, που ιδρύθηκε το 2009 με τον 
κανονισμό (ΕΚ) 713/2009, είναι να υλοποιεί σε επίπεδο ΕΕ τα ρυθμιστικά καθήκοντα που 
ασκούν τα κράτη μέλη και, εφόσον είναι απαραίτητο, να συντονίζει τα μέτρα των 
αρμόδιων αρχών. Ο οργανισμός

— εκδίδει γνώμες και συστάσεις που απευθύνονται στους διαχειριστές δικτύων 
μεταφοράς, τις ρυθμιστικές αρχές ή τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

— λαμβάνει ατομικές αποφάσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται 
στον κανονισμό

— υποβάλλει στην Επιτροπή μη δεσμευτικό πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών («πλαίσιο 
κατευθυντήριων γραμμών») σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενεργείας και το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με 
τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου

Σε πολλά σημεία της πρότασης κανονισμού προβλέπεται η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
και η αλλαγή των διαδικασιών ψηφοφορίας εντός του οργανισμού.

Κάποιες ρυθμίσεις του κανονισμού δεν συνάδουν, κατά την άποψη της γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής, με τις βασικές αρχές της επικουρικότητας και της 
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αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 στη συνθήκη της 
Λισαβόνας.

α) Τούτο ισχύει, πρώτον, όσον αφορά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του οργανισμού.

• Ο οργανισμός θα είναι αρμόδιος στο μέλλον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για τη 
λήψη της τελικής απόφασης για όλα τα ρυθμιστικά ζητήματα «διασυνοριακού 
χαρακτήρα», που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η εν λόγω 
αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης δεν θα αξιοποιείται μόνον κατόπιν κοινού 
αιτήματος των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών· αντίθετα, θα αρκεί η αδυναμία να 
καταλήξουν σε συμφωνία δύο εθνικές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με ορισμένο ζήτημα 
εντός σύντομης προθεσμίας, διάρκειας έξι (ή το μέγιστο δώδεκα) μηνών. Μέχρι στιγμής 
έχουν προκύψει μόνον ζητήματα που αφορούν τις «διασυνοριακές υποδομές» (άρθρο 6 
παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009).

Είναι ασαφής ο όρος ζητήματα «διασυνοριακού χαρακτήρα». Στο πλαίσιο μιας κοινής 
εσωτερικής αγοράς θα μπορούσε δυνητικά κάθε ζήτημα να θεωρηθεί «διασυνοριακού 
χαρακτήρα». Μέχρι στιγμής, αρκεί η διαπίστωση μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής για να 
θεωρηθεί ένα ζήτημα «διασυνοριακού χαρακτήρα», και η έλλειψη συμφωνίας με άλλη 
εθνική ρυθμιστική αρχή αναφορικά με το θέμα. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος 
μεταβίβασης όλων των ρυθμιστικών ζητημάτων στον οργανισμό.

• Η πρόταση προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα της Επιτροπής να αναθέτει 
περισσότερα καθήκοντα στον οργανισμό, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν και 
εξουσίες λήψης αποφάσεων (άρθρο 14). Μέχρι στιγμής μπορούσαν να ανατεθούν στον 
οργανισμό μόνο καθήκοντα που δεν σχετίζονταν με την εξουσία λήψεως αποφάσεων. 
Ωστόσο, εναπόκειται αποκλειστικά στον νομοθέτη της Ένωσης, δηλαδή το Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποφασίζουν ποιες αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων θα 
ανατίθενται στην Επιτροπή και ποιες στον οργανισμό.

• Η πρόταση διευρύνει τον ρόλο του οργανισμού κατά τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες 
προβλέπονται στο πλαίσιο έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό μορφή κωδίκων 
δικτύου (άρθρο 5 παράγραφος 2). Μέχρι στιγμής, όταν οι κώδικες δικτύου ανέθεταν τη 
διευκρίνιση ή την ανάπτυξη μιας μεθόδου στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αυτές 
μπορούσαν να επεξεργαστούν την πρόταση και να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση. Σε 
περίπτωση ομόφωνης συμφωνίας, η πρόταση δεν χρειαζόταν να υποβληθεί στον 
οργανισμό, προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, ο 
οργανισμός θα έχει στο εξής το δικαίωμα να εξετάζει και να προσαρμόζει μια ήδη 
εκπονηθείσα πρόταση. Έπειτα, το ρυθμιστικό συμβούλιο („board of regulators“) θα 
αποφασίζει επί της προσαρμοσμένης πρότασης με απλή πλειοψηφία.

• Ο οργανισμός θα αποφασίζει σχετικά με το μέγεθος των περιφερειακών 
επιχειρησιακών κέντρων (άρθρο 8 παράγραφος 2).

• Πρόκειται να τροποποιηθεί και η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με 
περιφερειακά ζητήματα (άρθρο 7): Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούν πλέον να 
αποφασίζουν οι ίδιες για περιφερειακά ζητήματα, παρά μόνο να υποβάλλουν συστάσεις 
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στο ρυθμιστικό συμβούλιο. Και στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να 
προσαρμόζει προτάσεις.

Η διεύρυνση της αρμοδιότητας του οργανισμού για λήψη τελικής απόφασης προσκρούει 
στην αρχή της επικουρικότητας. Στην πρότασή της, η Επιτροπή δεν εξήγησε τον λόγο για 
τον οποίο μια τόσο σημαντική επέμβαση στην ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών 
αρχών είναι αναγκαία για την άρση των φραγμών στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, μέσω της αποφυγής της λήψης αντιφατικών αποφάσεων.

Η αόριστη ανάθεση καθηκόντων στον ACER μέσω «γενικής αρμοδιότητας» για όλα τα 
δυνητικά ζητήματα διασυνοριακού χαρακτήρα, ή μέσω της μεταγενέστερης ανάθεσης 
καθηκόντων που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή στον ACER 
(άρθρο 14), ενέχει επιπλέον τον κίνδυνο να ανατεθούν στον οργανισμό και αρμοδιότητες 
για ζητήματα που είτε δεν έχουν, είτε οριακά μόνο παρουσιάζουν διασυνοριακές πτυχές.

Η περαιτέρω μεταβίβαση εξουσιών στον ACER προσκρούει και στην αρχή της 
αναλογικότητας, διότι υπερβαίνει τα απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της 
Επιτροπής μέτρα και υπονομεύει την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και τη 
συμμετοχή τους σε έναν εποικοδομητικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του 
οργανισμού, καθώς και την αποδοχή των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

Η Επιτροπή δεν εξήγησε, επίσης, τον λόγο για τον οποίο ο ACER πρέπει να αποφασίζει 
σχετικά με το μέγεθος των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων. Οι ανησυχίες της 
Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής σχετικά με τη δημιουργία περιφερειακών 
επιχειρησιακών κέντρων αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι διαστάσεις των περιφερειακών 
επιχειρησιακών κέντρων. Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο η εν λόγω απόφαση θα 
μπορούσε να ληφθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ.

β) Οι ανησυχίες σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
περιλαμβάνουν και την προσαρμογή των διαδικασιών λήψης αποφάσεων εντός του 
οργανισμού:

• Έτσι προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και 
του ρυθμιστικού συμβουλίου θα λαμβάνονται μελλοντικά με απλή πλειοψηφία, η οποία θα 
υπολογίζεται με απλή στάθμιση των ψήφων (με βάση την αρχή «μία ψήφος ανά χώρα») 
(άρθρα 19, 23). Μέχρι στιγμής απαιτείτο πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων 
μελών.

Η πλειοψηφία των δύο τρίτων σε τέτοιου είδους σώματα, που ίσχυε μέχρι πρότινος, 
διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σε όλες τις δραστηριότητες του 
οργανισμού και αποτελεί επιπλέον εγγύηση για την ανεξαρτησία των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών στον τομέα της ενέργειας. Συνεπώς θα έπρεπε να εξεταστεί για το 
ρυθμιστικό συμβούλιο η θέσπιση ειδικής πλειοψηφίας, δηλαδή διπλής πλειοψηφίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της ΣΕΕ.

• Η πρόταση κανονισμού προβλέπει, τέλος, ότι ο διευθυντής του ACER θα μπορεί 
στο μέλλον να καταρτίζει ο ίδιος γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις, χωρίς τη συμμετοχή 
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των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών (άρθρο 25).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξέθεσε τον λόγο για τον οποίο η ισχύουσα ρύθμιση, βάσει 
της οποίας το καθήκον αυτό ανήκε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο 
συνεργατικής διαδικασίας, δεν κρίνεται επαρκής.
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