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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Ισπανίας 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.

Το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη 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.



PE604.705v01-00 2/7 NP\1125785EL.docx

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 1/2017 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΗΣ 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) (ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ) [COM (2016) 861 FINAL] [COM 
(2016) 861 FINAL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I] [COM (2016) 861 FINAL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II] 
[2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 5} {SWD (2016) 411 
FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2} {SWD (2016) 413 FINAL}

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη της Λισαβόνας του 2007 που ισχύει από 
την 1η Δεκεμβρίου 2009, θέσπισε μια διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά κοινοβούλια της 
τήρησης της αρχής της επικουρικότητας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών νομοθετικών 
πρωτοβουλιών. Το εν λόγω πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στην Ισπανία με τον νόμο 24/2009 
της 22ας Δεκεμβρίου, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος 8/1994 της 19ης Μαΐου. 
Ειδικότερα, τα νέα άρθρα 3 ι), 5 και 6 του νόμου 8/1994 αποτελούν τη νομική βάση της 
παρούσας γνωμοδότησης.

B. Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), η πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) και η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και διαβιβάστηκαν στα 
εθνικά κοινοβούλια, τα οποία διαθέτουν προθεσμία οκτώ εβδομάδων για να ελέγξουν την 
επικουρικότητα των πρωτοβουλιών. Η περίοδος αυτή λήγει στις 9 Μαΐου 2017 για την πρώτη 
πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, και στις 17 Μαΐου 2017 για τις άλλες δύο.

Γ. Το προεδρείο και οι εκπρόσωποι της Μεικτής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενέκριναν, στις 30 Μαρτίου 2017, την απόφαση διενέργειας του ελέγχου των ευρωπαϊκών 
νομοθετικών πρωτοβουλιών, ορίζοντας ως εισηγήτρια τη βουλευτή κ. Pilar Rojo Noguera, 
και ζητώντας από την κυβέρνηση να υποβάλει την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 ι) 
του νόμου 8/1994.

Δ. Διαβιβάστηκαν εκθέσεις της κυβέρνησης, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι οι δύο προτάσεις 
οδηγίας συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας. Μια τρίτη έκθεση της κυβέρνησης, 
ωστόσο, επισημαίνει το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις που περιλαμβάνει η πρόταση 
κανονισμού παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Ελήφθησαν, επίσης, έγγραφα του 
Κοινοβουλίου της Καταλωνίας, του Κοινοβουλίου της Ριόχα, του Κοινοβουλίου της 
Καντάμπρια και του Κοινοβουλίου της Χώρας των Βάσκων, στα οποία αναφέρεται ότι τα εν 
λόγω Κοινοβούλια έλαβαν γνώση των εγγράφων, τα αρχειοθέτησαν ή ότι δεν προτίθενται να 
εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη.

E. Η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνεδρίασή της, της 6ης Απριλίου
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2017, ενέκρινε την παρούσα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση «η 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας», ενώ το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ίδιας Συνθήκης ορίζει ότι «σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της 
αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των 
αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης.»

2. Οι εξεταζόμενες νομοθετικές προτάσεις βασίζονται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τα εξής:

«2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της 
παραγράφου 1. Τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους 
εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 
πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 192, παράγραφος 2, στοιχείο γ).»

3.

A. Πρόταση οδηγίας και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας (αναδιατύπωση).

Η πρόταση οδηγίας και η πρόταση κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επιδιώκουν να προσαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ στις αλλαγές που σημειώνονται στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης και, 
συγκεκριμένα, να αυξηθεί η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να συμμετάσχουν 
πιο ενεργά οι χρήστες στο σύστημα ενέργειας και να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία. 

Οι προτάσεις βασίζονται σε διάφορα νομοθετικά κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τα τελευταία 
20 χρόνια με στόχο να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ: 
συγκεκριμένα, πρόκειται για τρεις δέσμες νομοθετικών πράξεων που εκδόθηκαν μεταξύ 1996 
και 2009, με σκοπό την ολοκλήρωση και την απελευθέρωση των αγορών. Οι υπό εξέταση 
προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την «Καθαρή ενέργεια για 
όλους», προτεραιότητες της οποίας είναι να προωθηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, να 
καταστεί η ΕΕ ηγετική δύναμη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να 
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ενισχυθεί ο ρόλος των καταναλωτών.

Για να αποσαφηνιστεί και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, κρίθηκε σκόπιμη η αναδιατύπωση 
των διαφόρων διατάξεων, μέσω της συγκέντρωσής τους σε ένα ενιαίο κείμενο με τη μορφή 
ενός νέου κανονισμού.

Η οδηγία καθορίζει τις γενικές αρχές που τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει 
ως επίκεντρο τον καταναλωτή, θα είναι ευέλικτη και δεν θα εισάγει διακρίσεις. Επικαιροποιεί 
επίσης τους κανόνες για τις πιθανές υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που μπορούν 
να επιβληθούν από τα κράτη μέλη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η οδηγία ενισχύει υφιστάμενα 
δικαιώματα και θεσπίζει νέα δικαιώματα των καταναλωτών.

Η πρόταση κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί 
μέρος του ανασχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του ανασχεδιασμού είναι 
να ρυθμιστεί η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι ολοκληρωμένη από υλική 
σκοπιά, και στο πλαίσιο της οποίας αυξάνεται το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό είναι υπό αναθεώρηση οι υφιστάμενοι κανόνες λειτουργίας 
των αγορών χονδρικής και προτείνεται εναρμονισμένη δράση σε ολόκληρη την ΕΕ, με την 
ενίσχυση των μέτρων για την περιφερειακή συνεργασία και με τη θέσπιση υπερεθνικών 
μηχανισμών λήψης αποφάσεων.

Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, 
δεδομένου ότι οι στόχοι της δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη (τόσο 
σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας 
ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης.

Ωστόσο, θεωρεί ότι ορισμένα σημεία της πρότασης κανονισμού δεν συνάδουν με την αρχή 
της επικουρικότητας. Επιπλέον, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων στην περίπτωση της 
Ισπανίας, μιας χώρας που δεν είναι επαρκώς διασυνδεδεμένη και βρίσκεται πολύ μακριά από 
την επίτευξη του στόχου του 10 % για τη διασύνδεση έως το 2020, πρέπει να θεωρηθεί 
δυσανάλογη, δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε υψηλά επίπεδα διασύνδεσης και 
απουσία φυσικών εμποδίων. Δεδομένου ότι ο βαθμός διασύνδεσης στην Ισπανία είναι 
ανεπαρκής, δεν είναι επαρκής η αιτιολόγηση για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων στην 
αγορά μας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις 
βάρος των καταναλωτών. 

Τα μέτρα που δεν συνάδουν με την αρχή της επικουρικότητας είναι τα ακόλουθα:

– Περίοδος εκκαθάρισης αποκλίσεων και διαπραγματεύσεις για την ενέργεια (άρθρο 7, 
παράγραφος 2): Η αλλαγή από το ισχύον χρονικό διάστημα μιας ώρας σε χρονικά 
διαστήματα ενός τετάρτου της ώρας θα είναι πολύ δαπανηρή για τους καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν τα συστήματα μέτρησης που είναι 
επί του παρόντος εγκατεστημένα, ενώ θα προκληθούν και στρεβλώσεις στα υφιστάμενα 
τιμολογιακά σήματα, χωρίς να έχει παρασχεθεί επαρκής αιτιολόγηση ως προς την 
αναγκαιότητα και τον θετικό αντίκτυπο του ενός τέτοιου μέτρου.

– Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, καθώς και 
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σαφώς οριοθετημένες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους και τη διαδικασία κατάρτισής 
τους, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της πρότασης, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν 
χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων, μη ουσιωδών τεχνικών 
ζητημάτων, αλλά εφαρμόζονται αδιακρίτως σε θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις στον 
τομέα της ενέργειας (άρθρα 31 παράγραφος 3, 46 παράγραφος 4, 55, 56 παράγραφος 1, 57 
παράγραφος 1 και 59 παράγραφος 11), για παράδειγμα όσον αφορά την κατάρτιση των 
κωδίκων δικτύου.

– Η διαμόρφωση ζωνών προσφοράς: Το άρθρο 13 παρέχει στην Επιτροπή την αποκλειστική 
αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με το ζήτημα αυτό, χωρίς να αιτιολογεί γιατί δεν 
μπορούν τα κράτη μέλη να διευθετήσουν ικανοποιητικά το εν λόγω ζήτημα, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ισχύει σήμερα (όπως εγκρίθηκε το 2015 και βρίσκεται επί του παρόντος 
στο στάδιο της υλοποίησης), η οποία προβλέπει τη συμμετοχή των κρατών μελών.

– Η σταδιακή σύγκλιση των μεθόδων τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής με βάση 
σύσταση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
(άρθρο 16 παράγραφος 9).

– Η δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων (ROC) (άρθρο 32), που αποτελούν 
νέες δομές με αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια του εφοδιασμού.

– Η διαμόρφωση μηχανισμών δυναμικότητας (άρθρο 23). Η πρόταση έχει ως στόχο να 
περιοριστεί η χρήση των εν λόγω μηχανισμών, και το μέτρο αυτό, παράλληλα με την άρση 
των ανώτατων και κατώτατων ορίων τιμών, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά 
προβλήματα για τους καταναλωτές σε χώρες χωρίς επαρκή διασύνδεση.

– Οι μηχανισμοί δυναμικότητας επιτρέπονται μόνο όταν στο πλαίσιο της εκτίμησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη επάρκεια των πόρων εντοπίζεται πρόβλημα ασφαλείας, και οι 
εθνικές εκτιμήσεις δεν είναι έγκυρες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να είναι πολύ 
σημαντικές για χώρες με χαμηλά επίπεδα διασύνδεσης. Από την άλλη πλευρά, ο 
σχεδιασμός των μηχανισμών δυναμικότητας θα επιτρέψει μόνο τεχνολογίες με εκπομπές 
CO2 κάτω των 550gCO2/kWh, χωρίς καμία αιτιολόγηση ως προς το κατά πόσο η θέσπιση 
του εν λόγω ορίου είναι συμβατή με το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν το 
δικό τους ενεργειακό μείγμα και χωρίς να έχει διενεργηθεί εκτίμηση όσον αφορά τον 
αντίκτυπο του ορίου στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Τέλος, η πρόταση καθιστά 
υποχρεωτικό το άνοιγμα των μηχανισμών σε άλλα κράτη μέλη, έστω και αν μια τέτοια 
κίνηση θα ήταν αιτιολογημένη μόνον για χώρες με επαρκή ικανότητα ανταλλαγής.

Γενικά, εκτιμάται ότι η Επιτροπή δεν έχει αιτιολογήσει γιατί οι τομείς που αναφέρονται στα 
προαναφερθέντα άρθρα πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ, και εκτιμάται ότι πρέπει να 
ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι σχετίζονται με ιδιαιτερότητες τοπικού 
χαρακτήρα.

Το γερμανικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την ίδια άποψη στην αιτιολογημένη γνώμη που 
εξέδωσε για το ίδιο θέμα, δηλώνοντας ότι κρίνει ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν τηρείται 
όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις ζώνες προσφοράς και περιφερειακά 
επιχειρησιακά κέντρα.
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B. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
προσαρμόζει το πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους για το 2030 που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Οκτωβρίου 2014 (τουλάχιστον το 27 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ 
να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές). Στόχος της Επιτροπής είναι να αποτελέσει ηγετική 
δύναμη στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορίζονται έξι τομείς 
δράσης:

1. Δημιουργία ενός πλαισίου για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό το ήμισυ της ευρωπαϊκής παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030 να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2. Ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 
της ψύξης, τομείς που αντιστοιχούν στο 50 % της συνολικής ζήτησης ενέργειας στην 
Ευρώπη.

3. Απεξάρτηση του τομέα των μεταφορών από τον άνθρακα κατά τρόπο βιώσιμο (94 % των 
μεταφορών εξακολουθούν να εξαρτώνται από το πετρέλαιο).

4. Ενίσχυση των δικαιωμάτων και της ενημέρωσης των καταναλωτών.

5. Ενίσχυση των κριτηρίων της βιωσιμότητας. Τούτο βασίζεται στη δέσμευση της Επιτροπής 
περί της διασφάλισης ότι η βιομάζα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας θα 
παράγεται με βιώσιμο τρόπο.

6. Θέσπιση μέτρων που διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση απουσίας υποχρεωτικών στόχων σε 
εθνικό επίπεδο, θα εκπληρώνονται εγκαίρως οι δεσμευτικοί στόχοι που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο Ένωσης.

Όσον αφορά τη συμμόρφωση της πρότασης οδηγίας με την αρχή της επικουρικότητας, 
κρίνεται ότι οι στόχοι της δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη (τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή 
των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης. 

Θα ήταν σκόπιμο, ωστόσο, η τελική πρόταση που θα εγκριθεί να προσαρμοστεί καλύτερα 
στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, λαμβανομένου υπόψη, ιδίως, του πραγματικού 
επιπέδου διασύνδεσης σε κάθε κράτος μέλος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με το ανωτέρω σκεπτικό, η Μεικτή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που 
αναφέρθηκαν στο τρίτο τμήμα της παρούσας αιτιολογημένης γνώμης, δεν συνάδει με την 
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αρχή της επικουρικότητας που θεσπίζεται από την ισχύουσα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
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