
NP\1129064EL.docx PE606.279v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

23.6.2017

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας 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 μπορούν, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 
ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Η Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί 
της προαναφερθείσας πρότασης 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκό ψήφισμα που περιέχει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση προς την 
αρχή της επικουρικότητας της πρότασης κανονισμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση), με στοιχεία αναφοράς COM(2016)861 final, που αποτελεί μέρος της δέσμης 
μέτρων για την «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»

Σύμφωνα με το άρθρο 73 ζ εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της Γερουσίας, το ψήφισμα που 
ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας με το 
ακόλουθο περιεχόμενο:

Βλ. τεύχη: Γερουσία 548 (2016-2017)

Δημοσιευθείσα στις 30 Νοεμβρίου 2016 στην αγγλική γλώσσα, και στις 23 Φεβρουαρίου 
2017 στη γαλλική γλώσσα, η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), με στοιχεία 
αναφοράς COM(2016)861 final, αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την «Καθαρή 
ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους».

Προωθεί τη σύγκλιση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμολογίων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνει τη διαδικασία και τις αρχές που 
εφαρμόζονται για τη συντονισμένη αξιολόγηση της επάρκειας των πόρων σε σχέση με τη 
ζήτηση. Τροποποιεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού δικτύου 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας —διατυπωμένου συνήθως με το 
αγγλικό ακρωνύμιό του ENTSO-E (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας)—, το οποίο 
δημιουργήθηκε το 2009 με την τρίτη δέσμη μέτρων «Ενέργεια».

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

– η θέσπιση κοινών για τα κράτη μέλη κανόνων που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας συνάδει με την ιδέα μιας Ενεργειακής Ένωσης, με την οποία είναι σύμφωνη επί 
της αρχής·

– εν τούτοις, καθώς η πολιτική ενέργειας εμπίπτει στις συντρέχουσες αρμοδιότητες, η 
παρέμβαση της Ένωσης πρέπει να περιορίζεται στους στόχους εκείνους που δεν μπορούν 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης·

1° Σχετικά με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα:

– με το άρθρο 32 της πρότασης κανονισμού COM(2016)861 προωθείται η δημιουργία 
«περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων», καθένα εκ των οποίων θα καλύπτει ορισμένα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με την κατανομή του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας (ACER)·

– σύμφωνα με το άρθρο 38 της ίδιας πρότασης, κάθε κέντρο δύναται να απευθύνει στους 
εθνικούς διαχειριστές δεσμευτικές αποφάσεις που εμπίπτουν στους εξής τέσσερις τομείς 
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ουσιαστικής σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού: «συντονισμένος υπολογισμός
της δυναμικότητας», «συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας», «περιφερειακή 
διαστασιολόγηση της εφεδρικής δυναμικότητας», και τέλος «υπολογισμός της μέγιστης 
διαθέσιμης δυναμικότητας εισόδου για τη συμμετοχή αλλοδαπής δυναμικότητας σε 
μηχανισμούς δυναμικότητας»·

– όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, οι ανωτέρω τέσσερις τομείς δύνανται σίγουρα 
να αποτελέσουν προνομιακό αντικείμενο εθελοντικής συνεργασίας, ωστόσο η κυριαρχία 
των κρατών μελών στον τομέα αυτόν αντίκειται στη μεταβίβαση της εθνικής 
αρμοδιότητας υπέρ μιας αποκαλούμενης «περιφερειακής» δομής·

2° Σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων δυναμικότητας με την ίδια προθεσμία παράδοσης:

– το άρθρο 21 της πρότασης κανονισμού επιτρέπει στους παρόχους δυναμικότητας να 
συμμετέχουν «σε περισσότερους από έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία 
παράδοσης»·

– η εν λόγω διάταξη θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του 
εφοδιασμού, καθώς, εάν παρουσιαζόταν ταυτόχρονη σπάνη σε δύο, τουλάχιστον, ζώνες 
που καλύπτονται από τις συμβάσεις δυναμικότητας, η μόνη προβλεπόμενη κύρωση κατά 
παρόχου που δεν εκπληρώνει την παροχή του είναι η καταβολή αποζημίωσης·

– συνεπώς το άρθρο 21, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο σήμερα, εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να χαράσσουν πολιτική συμβάσεων που να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό ηλεκτρικής 
ενέργειας σε περίπτωση ελλειμματικής προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση.

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού COM(2016)861 final 
δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 16 Μαΐου 2017.

Ο Πρόεδρος,

Yπογραφή: Gérard LARCHER
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