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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας 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 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. 

Το Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη 

γνώμη επί της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

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 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου 

 

 

Κύριο László Kövér, 

Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας 
 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, δυνάμει του άρθρου 142 

παράγραφος 2 της απόφασης 10/2014 (II. 24) OGY επί των διατάξεων του εσωτερικού 

κανονισμού, υποβάλλει, σε σχέση με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(αναδιατύπωση) [COM(2016)861, 2016/0379(COD)] και με την πρόταση οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM (2016)864, 

2016/0380(COD)], την έκθεσή της επί της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την έγκριση 

αιτιολογημένης γνώμης. 

 

 

Βουδαπέστη, 18 Απριλίου  2017 

 

Dr Richárd Hörcsik 

Πρόεδρος της επιτροπής 
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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου 

 

Έγγραφο της επιτροπής 

 

Έκθεση 

 

επί της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την έγκριση αιτιολογημένης γνώμης όσον αφορά 

την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)861, 

2016/0379(COD)] και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM (2016)864, 2016/0380(COD)] 

 

 

Εισηγητής: Dr Richárd Hörcsik 

Πρόεδρος 

 

Βουδαπέστη, 18 Απριλίου  2017 
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1. Νομικό πλαίσιο του ελέγχου της επικουρικότητας 

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όλες οι αποφάσεις πρέπει πάντοτε να 

λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 

Δυνάμει του άρθρου 51 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «ΣΕΕ»), μια 

προβλεπόμενη δράση της Ένωσης συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας μόνον όταν ο 

στόχος της δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο κρατών μελών ή όταν ο προβλεπόμενος 

στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, ή με μεγαλύτερη επάρκεια, με παρέμβαση της Ένωσης 

και όταν η παρέμβαση αυτή εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία. 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 που προσαρτάται στη συνθήκη της Λισαβόνας2 , τα 

εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ δικαιούνται να προβαίνουν σε νομικό έλεγχο 

της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας στο πλαίσιο μιας νομοθετικής πρότασης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που κάποιο κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι η αρχή αυτή 

έχει παραβιαστεί, μπορεί, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων από την κοινοποίηση της 

νομοθετικής πρότασης, να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στον συντάκτη –την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή– ή τα όργανα της Ένωσης από τα οποία προέρχεται το σχέδιο νομοθετικής πράξης. 

Εάν οι αιτιολογημένες γνώμες που θα υποβληθούν φθάσουν σε αριθμό αυτόν που καθορίζεται 

στο Πρωτόκολλο αριθ. 2, ο συντάκτης οφείλει να επανεξετάσει τη νομοθετική πρόταση και 

μπορεί εν τέλει να την ανακαλέσει. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι δοθεί στα εθνικά 

κοινοβούλια, εφ’ όσον χρειαστεί, η δυνατότητα να εμποδίσουν τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης να υπερβούν τις αρμοδιότητες που τους έχουν απονεμηθεί. 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου δύναται να προβεί στον έλεγχο 

νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη σκοπιά της εφαρμογής της αρχής της 

επικουρικότητας, δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφοι 1 και 2 του υπ’ αριθ. XXXVI/2012 

νόμου του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και του άρθρου 142 παράγραφοι 1 

και 2 της υπ’ αριθ. 10/2014 (II. 24.) OGY απόφασης σχετικά με ορισμένες διατάξεις του 

εσωτερικού κανονισμού (εφεξής «απόφαση HHSZ»). 

Αν η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαπιστώσει ότι μια νομοθετική πρόταση αντιβαίνει 

στην αρχή της επικουρικότητας, υποβάλλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την ύπαρξη 

των προϋποθέσεων για την έγκριση αιτιολογημένης γνώμης, καθώς και πρόταση απόφασης 

σχετικά με την έγκριση της έκθεσης. Σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 3 της απόφασης 

HHSZ, το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της έκθεσης και της πρότασης 

απόφασης. Είναι σκόπιμο το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη του την αυστηρή προθεσμία των 

οκτώ εβδομάδων που διαθέτει για τη σύνταξη της αιτιολογημένης γνώμης του. 

 

2. Αντικείμενο του ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας: νομοθετικές προτάσεις 

της Επιτροπής 

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη μέτρων «Καθαρή 

ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», μέρος της οποίας αποτελούν οι ακόλουθες δύο 

νομοθετικές προτάσεις: 

                                                 
1 Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και οι πιθανές συνέπειες της 

διαδικασίας περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 
2 Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας που προσαρτάται στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την 

ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 
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 η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)861, 

2016/0379(COD)] (εφεξής «η πρόταση κανονισμού»), και 

 η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) 

[COM(2016)864, 2016/0380(COD)] (εφεξής «η πρόταση οδηγίας»). 

Στη δέσμη μέτρων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τρία 

θέματα: προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, παγκόσμια πρωτοπορία της ΕΕ στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και παροχή δίκαιων όρων στους καταναλωτές ενέργειας. 

Σκοπός των νομοθετικών προτάσεων είναι να μετασχηματισθεί η αγορά της ενέργειας κατά 

τρόπο ώστε η εκμετάλλευση της ανανεώσιμης ενέργειας να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος 

του ενεργειακού συστήματος και να θεσπισθούν τα αναγκαία κανονιστικά πλαίσια, τα οποία 

θα έχουν άξονα τον καταναλωτή και θα αποσκοπούν στην επίτευξη ευέλικτης και 

ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Μια πτυχή της δέσμης μέτρων είναι η 

υλοποίηση μιας Ενεργειακής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και στην 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην επίτευξη ενός σταθερού 

ενεργειακού εφοδιασμού και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας ή ακόμη 

την καθιέρωση ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας. 

Νομική βάση της πρότασης κανονισμού και της πρότασης οδηγίας είναι το άρθρο 194 

παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), 

βάσει του οποίου η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να εξασφαλίζει τη 

λειτουργία της αγοράς ενέργειας, να εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό, να προωθεί την 

ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 

Αφετέρου το άρθρο 194 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ υπογραμμίζει επίσης ότι τα μέτρα της Ένωσης 

δεν επηρεάζουν το δικαίωμα ενός 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. 

Ένα στοιχείο της αναδιάρθρωσης των δομών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 

ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, που είναι εξίσου αναγκαία σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να είναι 

εναρμονισμένες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές δαπάνες για τους ευρωπαίους 

καταναλωτές. Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει επίσης να επανεξεταστεί ο 

έλεγχος των ρυθμιστικών αρχών και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη νομιμότητα στον 

Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) όσον αφορά τα 

διασυνοριακά ζητήματα που απαιτούν συντονισμένη περιφερειακή απόφαση. 

 

3. Έλεγχος της επικουρικότητας από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσον 

αφορά την πρόταση κανονισμού 

Σκοπός της πρότασης κανονισμού COM(2016)861 σχετικά με την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι να θέσει τις βάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των 

στόχων που αφορούν την Ενεργειακή Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα 

και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, και να εξασφαλίσει προς τούτο ότι η αγορά κατατείνει 

στην αυξημένη ευελιξία, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την καινοτομία. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος της πρότασης κανονισμού είναι να διευκολύνει 

την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας βάσει του άρθρου 194 και ο στόχος 
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αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά σε επίπεδο κρατών μελών. Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση κανονισμού δικαιολογείται από τα μέτρα που έλαβε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ας σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρονται σε 

στρατηγικές, σε σχέδια δράσης, και όχι στη δημιουργία μιας νέας περιφερειακής δομής ή σε 

μια ριζική αναδιάρθρωση της ενεργειακής δομής των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016, για παράδειγμα, προβάλλουν εν γένει μόνο τη 

σημασία των συνεκτικών εμπορικών στρατηγικών και της Ενεργειακής Ένωσης και ορίζουν 

ως προθεσμία για την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών το έτος 2018. 

Μέσω της πρότασης κανονισμού σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση νέων κανόνων, που εκτίθενται παρακάτω, οι 

οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με 

αποτέλεσμα να υπερβαίνουν κατά τρόπο αδικαιολόγητο τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

3.1. Κατ’ αρχάς, η μεταφορά σε επίπεδο Ένωσης της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που 

σχετίζονται με τον μηχανισμό δυναμικότητας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, 

καθώς δεν διευκρινίζεται για ποιους λόγους δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν με 

ικανοποιητικό τρόπο, σε εθνικό επίπεδο, οι στρεβλώσεις της αγοράς. Η παραβίαση της αρχής 

της επικουρικότητας προκύπτει κυρίως από την εφαρμογή των μηχανισμών δυναμικότητας 

που καθορίζονται στα άρθρα 18 έως 24 της πρότασης κανονισμού. 

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας εφαρμόζονται σήμερα για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων 

της αγοράς που αφορούν την ασφάλεια του εφοδιασμού και οι οποίες δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με άλλον τρόπο (για παράδειγμα μέσω ρυθμιστικών μέτρων). Ο μηχανισμός 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, ώστε ο εφοδιασμός να είναι επαρκής για να καλύπτει τις ανάγκες. 

Ουσιαστικά, εγγυάται, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, πλεόνασμα 

εσόδων για τις ποσότητες που προσφέρονται από τις υπηρεσίες δυναμικότητας ή για τις 

πρόσφατα παραχθείσες,  ενθαρρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία επενδύσεων ή 

τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό σε μια απλή 

ανταγωνιστική βάση. 

Στο πλαίσιο των γενικών απαιτήσεων για τη θέσπιση των μηχανισμών δυναμικότητας, η 

πρόταση κανονισμού εισάγει ένα νέο στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο, σε αντίθεση με την 

τρέχουσα πρακτική κατά την οποία τα κράτη μέλη προτείνουν, βάσει αναλύσεων που 

διεξάγουν σύμφωνα με τη δική τους μεθοδολογία, την εφαρμογή ενός μηχανισμού 

δυναμικότητας, η πρότασή τους αυτή πρέπει πλέον να στηρίζεται σε εκτίμηση της επάρκειας 

των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ορίζεται στην πρόταση κανονισμού. Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ηλ) και εγκρίνεται από τον Οργανισμό Συνεργασίας των 

Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). 

3.2 Ένα ζήτημα επικουρικότητας ανακύπτει από την έμμεση κατάργηση του δικαιώματος 

των κρατών μελών να καθορίζουν το ενεργειακό μείγμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 της 

πρότασης κανονισμού, που καθορίζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού των μηχανισμών 

δυναμικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4, η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής 

για την οποία έχει ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 

πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο εκπομπών των 550 g CO2/kWh, διάταξη που αποκλείει 

απ΄ τον μηχανισμό δυναμικότητας τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Το 

προαναφερθέν όριο εκπομπών μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα όσο και για τα κράτη μέλη που εξαρτώνται σε 
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σημαντικό βαθμό από αυτήν. Η εν λόγω διάταξη συνεπάγεται έμμεσο περιορισμό στον 

καθορισμό του ενεργειακού μείγματος. 

Αυτό παραβιάζει το δικαίωμα που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη με το άρθρο 194 

παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, αφού επηρεάζει έμμεσα την ελευθερία επιλογής τους ανάμεσα στις 

διάφορες ενεργειακές πηγές και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού εφοδιασμού τους. Το 

άρθρο 194 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «τα μέτρα αυτά —με την επιφύλαξη του 

άρθρου 192 παράγραφος 2 στοιχείο γ)— 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». 

Στην μελέτη επιπτώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε κατά την παρουσίαση των 

διατάξεων ότι, λόγω των διαφορετικών πρακτικών των κρατών μελών, δεν υπάρχει 

κατάλληλος μηχανισμός για τη σύγκριση και την αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν 

την εφαρμογή των μηχανισμών δυναμικότητας. Αφετέρου, οι αξιολογήσεις σε εθνικό επίπεδο 

αγνοούν συχνά τις περιφερειακές δυνατότητες, εκείνες δηλαδή που προσφέρει η ευρωπαϊκή 

αγορά, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει τον σχεδιασμό περιττών δυναμικοτήτων στο 

περιθώριο της εγγυημένης στήριξης από τα κράτη. 

Ανησυχητική, ως εκτίμηση που δικαιολογεί την καθιέρωση του μηχανισμού δυναμικότητας, 

είναι η κατ’ αποκλειστικότητα εφαρμογή μιας ανάλυσης της ασφάλειας εφοδιασμού στην 

πηγή βάσει μιας πανευρωπαϊκής μεθοδολογίας. Αντίθετα, αποδεκτό είναι να ορίσει το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-

ηλ) μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία ανάλυσης ή να ετοιμάσει πανευρωπαϊκές αναλύσεις. Θα 

παρέμενε εντούτοις αναγκαία η συνεκτίμηση εθνικών και περιφερειακών αναλύσεων. Το 

προτεινόμενο μέτρο θίγει σε μεγάλο βαθμό τη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους και, εν 

όψει της μεθοδολογίας και των σημερινών συνθηκών του ΕΔΔΣΜ-ηλ, μειώνει σημαντικά τη 

δυνατότητα θέσπισης μηχανισμών δυναμικότητας, δεδομένου ότι τα κριτήρια ασφάλειας του 

εφοδιασμού καθορίζονται σε συνάρτηση με τις δυνατότητες εισαγωγής/τη διασυνοριακή 

δυναμικότητα. Επομένως, παρά τις προερχόμενες από τα άλλα κράτη μέλη πληροφορίες περί 

θετικής ανάπτυξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οι πανευρωπαϊκές αναλύσεις δεν θα 

τεκμηριώνουν την ανάγκη για μηχανισμούς δυναμικότητας. 

Ένα άλλο πρόβλημα έγκειται στο ότι η πρόταση κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη τα 

ζητήματα της αποδοτικότητας. Επ’ αυτού, το άρθρο 18 παράγραφος 3 της πρότασης 

κανονισμού προβλέπει ότι, προτού ένα κράτος μέλος θεσπίσει μηχανισμό δυναμικότητας, σε 

περίπτωση προβλημάτων συνδεόμενων με την επάρκεια των πόρων, θα πρέπει να εξετάσει 

κατ’ αρχάς την εξάλειψη των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την τιμολόγηση της σπάνης, την 

ανάπτυξη διασυνδέσεων, την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και τα μέτρα που αφορούν τη 

ζήτηση ή την ενεργειακή απόδοση. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση κανονισμού δεν απαιτεί 

καμία ανάλυση κόστους-οφέλους, οπότε τυχόν έλλειψη επάρκειας στο μέλλον δεν 

αποκλείεται να επιλυθεί με τρόπο πολύ πιο δαπανηρό από έναν ενδεχόμενο μηχανισμό 

δυναμικότητας. 

3.3 Η αρχή της επικουρικότητας παραβιάζεται και από το γεγονός ότι η πρόταση 

κανονισμού μεταφέρει σε περιφερειακό επίπεδο ορισμένες πτυχές των αρμοδιοτήτων των 

κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται η 

δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων με αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων, 

ενώ αρμόδια για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι τα κράτη μέλη. Η 

δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων περιορίζει τη δυνατότητα παρέμβασης 

των κρατών μελών για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού. 

Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς θα μπορούν, 

στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, να λαμβάνουν αποφάσεις επί 
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ζητημάτων που αφορούν κατακερματισμένες και ασυντόνιστες εθνικές ενέργειες οι οποίες θα 

μπορούσαν να έχουν αρνητική επίπτωση στην αγορά και τους καταναλωτές (π.χ. στους τομείς 

της λειτουργίας του συστήματος, του υπολογισμού δυναμικότητας για γραμμές διασύνδεσης, 

της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνου). 

Η δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων βαίνει πέραν των σημερινών μορφών 

αυτόνομης περιφερειακής συνεργασίας, για την ανάπτυξη των οποίων ανελήφθησαν 

πρόσφατα πρωτοβουλίες. Λόγω έλλειψης χρόνου και εμπειρίας, δεν έχει πραγματοποιηθεί 

ακόμη αξιολόγησή τους, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περίμενε τα αποτελέσματα. Ως εκ 

τούτου, η διεύρυνση αρμοδιότητας που περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού δεν είναι 

αναλογική προς τους επιδιωκόμενους στόχους. 

 

4. Έλεγχος της επικουρικότητας από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όσον 

αφορά την πρόταση οδηγίας 

Σε ό, τι αφορά την πρόταση οδηγίας, ζήτημα με την αρχή της επικουρικότητας ανακύπτει, 

κατ’ αρχάς, σε σχέση με το άρθρο 5 της πρότασης, σύμφωνα με το οποίο οι τιμές της 

ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται από την αγορά και όχι από τα κράτη μέλη. 

Άρθρο 5 της πρότασης οδηγίας – τιμές προμήθειας βασιζόμενες στην αγορά: 

1. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελεύθεροι να καθορίζουν την τιμή στην 

οποία παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστασία των ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων 

πελατών με στοχευμένο τρόπο, με τη χρήση μέτρων εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων στον 

καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη τα οποία, κατά την 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], 

εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς πελάτες, δύνανται να 

συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εν λόγω παρεμβάσεις έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 

εισαχθεί η ημερομηνία - πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Αυτές οι 

δημόσιες παρεμβάσεις πρέπει να επιδιώκουν γενικό οικονομικό συμφέρον, να ορίζονται 

σαφώς, να είναι διαφανείς, επαληθεύσιμες, να μην εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλίζουν 

την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους πελάτες. Οι 

παρεμβάσεις δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας 

και αναλογικές ως προς τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον 

αφορά τον καθορισμό τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους οικιακούς 

πελάτες μετά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία – πέντε έτη από την 

έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους 

εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω παρεμβάσεις πρέπει να συνάδουν με τους όρους 

που καθορίζονται στην παράγραφο 3. 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει δυνάμει του πρώτου 

εδαφίου εντός ενός μήνα από την έκδοση και μπορούν να τα εφαρμόζουν αμέσως. Η 

κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από εξήγηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η 

κατάσταση δεν ήταν δυνατό να αντιμετωπιστεί επαρκώς με άλλα μέσα και σχετικά με τη 
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μέθοδο με την οποία καθορίστηκαν οι δικαιούχοι και η διάρκεια των μέτρων. Η κοινοποίηση 

θεωρείται πλήρης εάν, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ή από την παραλαβή 

οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας που ζητήθηκε, η Επιτροπή δεν ζητήσει επιπλέον 

πληροφορίες. 

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να τροποποιήσουν ή να 

αποσύρουν τα μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της πλήρους κοινοποίησης, εάν 

θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Η προθεσμία 

μπορεί να παρατείνεται με τη συγκατάθεση τόσο της Επιτροπής όσο και του οικείου κράτους 

μέλους. 

Η δημόσια παρέμβαση που εφαρμόζεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου θεωρείται 

έγκυρη, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση με την οποία ζητά από 

τις εθνικές αρχές να τροποποιήσουν ή να αποσύρουν το μέτρο. 

Με βάση τα ανωτέρω, η πρόταση οδηγίας επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, στα κράτη μέλη, για πέντε 

έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, να καθορίζουν τις τιμές με σκοπό την προστασία των 

ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων χρηστών. Σε περίπτωση «εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης», η 

ρύθμιση των τιμών δύναται να παραταθεί πέραν των πέντε ετών για τους οικιακούς πελάτες, 

όμως σε αυτή την περίπτωση η απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο περιστέλλεται αδικαιολόγητα και δυσανάλογα 

το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τις τιμές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το 

σύνολο των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 

Ο περιορισμός της αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών 

της ενέργειας μπορεί να γίνει αποδεκτός μόνον στην περίπτωση που συνεπάγεται 

προστιθέμενη αξία εν σχέσει με τα μέτρα των κρατών μελών. Εξάλλου, ο τομέας της 

ενέργειας αποτελεί έναν ειδικό τομέα της οικονομίας, στον οποίο, σύμφωνα με τις έως τώρα 

εμπειρίες, η κατάργηση της ρύθμισης των τιμών δεν έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, 

απεναντίας έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών. 

Ταυτόχρονα, η εισαγωγή επίσημων τιμών στην Ουγγαρία έχει βελτιώσει σημαντικά την 

κατάσταση των καταναλωτών: σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, οι καθυστερούμενες 

οφειλές μειώθηκαν κατά το ήμισυ και ο αριθμός των αιτήσεων διακοπής σύνδεσης από 

ιδιώτες καταναλωτές μειώθηκε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο. Αυτό αποδεικνύει ότι η 

ρύθμιση των τιμών σε επίπεδο κρατών μελών συνιστά κατάλληλο μέσο για την προστασία 

των καταναλωτών και για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας. 

Επί πλέον, η κατάργηση της αρμοδιότητας των κρατών μελών να καθορίζουν τις τιμές είναι 

ακόμη πιο αδικαιολόγητη εάν ληφθεί υπόψη ότι το σημερινό σύστημα των ρυθμιζόμενων 

τιμών στην αγορά μικρολιανεμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας δεν παρεμποδίζει τον 

ανταγωνισμό και επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από μια 

ανταγωνιστική αγορά· 

Η πρόταση οδηγίας αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. 

 Αφενός δεν αποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη αδυνατούν να εγγυηθούν με ικανοποιητικό 

τρόπο προσιτές τιμές σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

 Αφετέρου, δεδομένου ότι περιορίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών χωρίς να 

βελτιώνει την κατάσταση των καταναλωτών, δεν αποδεικνύει ότι ο αναγγελλόμενος 

στόχος μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα στο επίπεδο της Ένωσης λόγω της κλίμακας ή 

των αποτελεσμάτων του προβλεπόμενου μέτρου. 
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5. Η θέση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της 

αρχής της επικουρικότητας 

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 6 Μαρτίου 2017, ο 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης παρέσχε πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό 

και τα βασικά στοιχεία της πρότασης οδηγίας και της πρότασης κανονισμού. Η Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαπίστωσε ότι ήταν δυνατό να εξετασθεί η αρχή της 

επικουρικότητας, καθώς η προθεσμία οκτώ εβδομάδων για την υποβολή της αιτιολογημένης 

γνώμης έληγε στις 9 Μαΐου 2017 για την πρόταση οδηγίας και στις 17 Μαΐου 2017 για την 

πρόταση κανονισμού. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Απριλίου 2016, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προέβη 

σε έλεγχο της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας και διατύπωσε τις ακόλουθες 

ανησυχίες. 

5.1 Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού COM(2016)861 σχετικά με την εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 

 η μεταφορά σε επίπεδο Ένωσης της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων για τον 

μηχανισμό δυναμικότητας  παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας· 

 ένα ζήτημα επικουρικότητας τίθεται από την έμμεση κατάργηση της αρμοδιότητας 

καθορισμού του ενεργειακού μείγματος από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 23 της 

πρότασης κανονισμού· 

 ανησυχητική, ως εκτίμηση που δικαιολογεί την καθιέρωση του μηχανισμού 

δυναμικότητας, είναι η κατ’ αποκλειστικότητα εφαρμογή μιας ανάλυσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού στην πηγή βάσει μιας πανευρωπαϊκής μεθοδολογίας. 

 η μεταφορά σε περιφερειακό επίπεδο ορισμένων πτυχών της αρμοδιότητας των 

κρατών μελών στον τομέα της διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Προβλέπεται η δημιουργία περιφερειακών 

επιχειρησιακών κέντρων με αυτόνομη εξουσία λήψης αποφάσεων, ενώ αρμόδια για 

την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι τα κράτη μέλη. 

5.2 Η καθιέρωση τιμών εφοδιασμού σε συνάρτηση με την αγορά, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 της πρότασης οδηγίας COM(2016)864 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, περιστέλλει αδικαιολόγητα το δικαίωμα των κρατών 

μελών να καθορίζουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των 

μέσων που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η πρόταση οδηγίας 

παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. 

 Αφενός δεν αποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη αδυνατούν να εγγυηθούν με ικανοποιητικό 

τρόπο προσιτές τιμές τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  

 Αφετέρου, δεδομένου ότι περιορίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών χωρίς να 

βελτιώνει την κατάσταση των καταναλωτών, δεν εγγυάται ούτε και ότι ο 

αναγγελλόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα στο επίπεδο της Ένωσης 

λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων του προβλεπόμενου μέτρου. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων διαπιστώνει ότι η 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)861, 

2016/0379(COD)] και η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM (2016)864, 2016/0380(COD)] παραβιάζουν την αρχή 

της επικουρικότητας. 
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Συνημμένο 

 

Διαδικασία εξέτασης της αρχής της επικουρικότητας και οι πιθανές 

συνέπειές της 

 

Η αρχή της επικουρικότητας ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ ως εξής: 

«3. 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. 

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της επικουρικότητας σύμφωνα με το 

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Τα εθνικά κοινοβούλια μεριμνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω Πρωτόκολλο. 

4. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της 

Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. 

Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με το 

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας». 

Η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας αναλύεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 2: 

«Κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή κάθε σώμα εθνικού κοινοβουλίου μπορεί, εντός προθεσμίας οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, στις επίσημες 

γλώσσες της Ένωσης, να απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους 

οποίους εκτιμά ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. [...]» 

Το αποτέλεσμα που θα έχει η αιτιολογημένη γνώμη εξαρτάται από τον αριθμό των εθνικών 

κοινοβουλίων που θα αποφασίσουν, εντός της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων, ότι η ίδια 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το κοινοβούλιο καθενός από τα 28 κράτη μέλη διαθέτει 2 

ψήφους (συνολικά επομένως 56 ψήφοι). Οι αιτιολογημένες γνώμες επηρεάζουν ουσιαστικά τη 

λήψη αποφάσεων της Ένωσης, κυρίως όταν, ανάλογα με την αντίστοιχη νομοθετική 

διαδικασία της ΕΕ, το ένα τέταρτο, το ένα τρίτο ή η πλειοψηφία των κοινοβουλίων των 

κρατών μελών κρίνουν ότι παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας. 

Στην περίπτωση της επονομαζόμενης «διαδικασίας της κίτρινης κάρτας», δυνάμει του 

άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2, εάν το ένα τρίτο των κοινοβουλίων των κρατών μελών 

(19 ψήφοι) αποφασίσει ότι η πρόταση παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, το σχέδιο 

επανεξετάζεται. Μετά την επανεξέταση αυτή, ο συντάκτης της πρότασης μπορεί να 

αποφασίσει να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο. Από τότε που τέθηκε σε 

ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, η διαδικασία της κίτρινης κάρτας εφαρμόστηκε τρεις φορές. 

Την πρώτη φορά η πρόταση αποσύρθηκε, ενώ τη δεύτερη3, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατήρησε 

                                                 
3 Το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, με την απόφασή του 87/2013 (X.22.) OGY όσον αφορά την πρόταση 

κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και με την απόφασή του 9/2016 

(V.10.) OGY όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας  96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, 

σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, διαπίστωσε ότι παραβιάζεται η αρχή της 
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την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις. 

                                                                                                                                                          
επικουρικότητας. 
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IX. Συλλογή αποφάσεων 

 

Απόφαση 10/2017 (V. 5.) OGY του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας,  

επί της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την έγκριση αιτιολογημένης γνώμης όσον αφορά 

την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)861,  

2016/0379(COD)] και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM (2016)864, 2016/0380(COD)], σχετικά με την έγκριση 

της έκθεσης1 για την ύπαρξη των προϋποθέσεων έγκρισης μιας αιτιολογημένης γνώμης 

 

1. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την έκθεση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επί της 

ύπαρξης των προϋποθέσεων για την έγκριση αιτιολογημένης γνώμης όσον αφορά την 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) [COM(2016)861, 2016/0379(COD)] 

και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) 

[COM (2016)864, 2016/0380(COD)] (εφεξής «η έκθεση») και διαπιστώνει, υπό το φως των 

ανωτέρω, ότι η πρόταση κανονισμού και η πρόταση οδηγίας παραβιάζουν την αρχή της 

επικουρικότητας. 

2. Το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αιτιολογημένη γνώμη που εμπεριέχεται στην έκθεση, και να 

ενημερώσει σχετικά την κυβέρνηση. 

 

Sándor Lezsák, 

Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας 

István Ikotity, 

Γραμματέας του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας 

Dr István Tiba, 

Γραμματέας του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας 

 

 

 

                                                 
1 Η απόφαση εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Μαΐου 2017. 


