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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας 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 της Δημοκρατίας της Πολωνίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογική 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτημα στο ψήφισμα 

του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας 

της 11ης Μαΐου 2017 

 

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 11ης 

Μαΐου 2017, που περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους το κοινοβούλιο θεωρεί ότι 

η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) δεν είναι συμβατή με την 

αρχή της επικουρικότητας 

Το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πολωνίας υποστηρίζει την άποψη ότι η 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)861 final) δεν είναι 

συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η πρόταση κανονισμού αντιβαίνει στην 

αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι δεν εγγυάται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι 

επιτυγχάνονται καλύτερα με δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από ό,τι με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο.  

Το κοινοβούλιο εκφράζει την άποψη ότι οι δεσμευτικές αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ για 

την κατασκευή διασυνοριακών διασυνδέσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

μετατόπιση στο γενικό μίγμα ενεργειακού εφοδιασμού, εις βάρος της εγχώριας παραγωγής 

και υπέρ των εισαγωγών, δεν είναι παραδεκτές. Ενώ η ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες 

για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (η προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων 

ενέργειας) δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, πρέπει να επισημανθεί ότι το επιχείρημα αυτό δεν 

είναι ταυτόσημο με τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την κατασκευή αυτών των 

διασυνδέσεων ή την υποχρέωση των κρατών μελών για την δημιουργία τους, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη η οικονομική αποτελεσματικότητα και οι αποφάσεις των κρατών μελών 

σχετικά με το γενικό μίγμα ενεργειακού εφοδιασμού. Παρόλο που η Πολωνία, όπως και τα 

άλλα κράτη μέλη, οφείλει να συμβάλει στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της 

κοινής αγοράς ενέργειας της ΕΕ μέσω της δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ενεργειακών 

δικτύων, τα προτεινόμενα διοικητικά εργαλεία είναι υπερβολικά. 

Το κοινοβούλιο εκφράζει την άποψη ότι η αρχή της επικουρικότητας παραβιάζεται 

από τις διατάξεις της πρότασης κανονισμού, που προετοιμάζουν το έδαφος για τη λήψη 

μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα επηρεάσουν το μίγμα του ενεργειακού εφοδιασμού, 

εφόσον εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα στον τομέα της ενέργειας:  

1) θέσπιση απαγόρευσης της ανάπτυξης αγοράς αγαθών δύο επιπέδων και της χρήσης 

εγχώριων ενεργειακών πόρων για την επίλυση του προβλήματος των ανεπαρκών πόρων σε 

εθνικό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ευρωπαϊκοί πόροι, καθώς και θέσπιση της 

υποχρέωσης να αντιμετωπίζονται οι διασυνδέσεις και η απόκριση στη ζήτηση ως 

προτεραιότητα (και όχι ως ισοδύναμη πηγή) (άρθρο 23 του προτεινόμενου κανονισμού)· 

2) εισαγωγή ορίων των εκπομπών CO2 στα προτεινόμενα μέτρα για τη στήριξη της 

ανάπτυξης νέας ικανότητας παραγωγής (αγορές ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας) για τις 

οντότητες που συμμετέχουν σε αγορά αγαθών δύο επιπέδων, γεγονός που θα οδηγούσε στην 
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πράξη στον αποκλεισμό των οντοτήτων που παράγουν άνθρακα από τη συμμετοχή σε μια 

τέτοια αγορά (άρθρο 23 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού).  Η διατήρηση αυτού 

του ορίου στην εγχώρια αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν εν τοις πράγμασι 

αποκλεισμό των πλέον οικονομικών και ευέλικτων μέτρων που αποσκοπούν στην επίλυση 

του προβλήματος της ανεπαρκούς ικανότητας παραγωγής, που προφανώς θα οδηγήσει σε 

αύξηση τους κόστους υλοποίησης της αγοράς ηλεκτροπαραγωγικών ικανοτήτων για τους 

τελικούς καταναλωτές. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει άμεσα σε σημαντική 

αύξηση του επιπέδου της ενεργειακής πενίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους 

της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ· 

3) απαίτηση τα έσοδα που προκύπτουν από την κατανομή της ικανότητας 

διασύνδεσης να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ή την αύξηση της ικανότητας 

διασύνδεσης, και όχι ως έσοδα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των 

τελών (άρθρο 17 του προτεινόμενου κανονισμού). 

Κατά την άποψη του κοινοβουλίου, οι τυπικές προϋποθέσεις για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας δεν πληρούνται στον προτεινόμενο κανονισμό. Η Επιτροπή δεν 

έχει παράσχει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι στόχοι της πρότασης κανονισμού 

δεν δύνανται να ρυθμιστούν καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών. Η έλλειψη αποδεικτικών 

στοιχείων, ιδίως η έλλειψη ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, αποτελεί παραβίαση του 

άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ. 

Επιπλέον, αυτή η έλλειψη αιτιολόγησης καθιστά πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τα 

εθνικά κοινοβούλια να εκτιμήσουν τη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας, 

παρόλο που διαθέτουν αυτό το δικαίωμα (άρθρο 5 παράγραφος 3 και άρθρο 12 στοιχείο β) 

της ΣΕΕ και άρθρο 6 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2)). Συμπερασματικά, η πρόταση κανονισμού 

έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σύμφωνα με το οποίο, η Ένωση και τα κράτη μέλη, με απόλυτο αμοιβαίο σεβασμό, 

αλληλοεπικουρούνται κατά την εκπλήρωση των εκ των Συνθηκών καθηκόντων, σύμφωνα με 

την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. 

Το κοινοβούλιο διαπιστώνει επομένως ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(αναδιατύπωση) (COM(2016) 861 final) παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας 

της 11ης Μαΐου 2017 

για τον χαρακτηρισμό της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) ως 

ασυμβίβαστης με την αρχή της επικουρικότητας  

 

Το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πολωνίας, βάσει του άρθρου 148 cc του Κανονισμού 

του, υποστηρίζει την άποψη ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)861 final) δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

πρόταση κανονισμού παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι δεν εγγυάται 

ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα με δράσεις που αναλαμβάνονται σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Επισυνάπτεται 

στην απόφαση η αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους το 

κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι η πρόταση δεν είναι συμβατή με την αρχή της 

επικουρικότητας. 
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Παράρτημα στο ψήφισμα 

του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας 

της 11ης Μαΐου 2017 

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της 11ης 

Μαΐου 2017 που περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους το κοινοβούλιο θεωρεί ότι η 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) δεν είναι συμβατή με την αρχή 

της επικουρικότητας 

Το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Πολωνίας υποστηρίζει την άποψη ότι η 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)861 final) δεν είναι 

συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η πρόταση κανονισμού παραβιάζει την 

αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι δεν εγγυάται ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι 

επιτυγχάνονται καλύτερα με δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από ό,τι με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο. 

Το κοινοβούλιο εκφράζει την άποψη ότι οι δεσμευτικές αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ για 

την κατασκευή διασυνοριακών διασυνδέσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

μετατόπιση στο γενικό μίγμα ενεργειακού εφοδιασμού, εις βάρος της εγχώριας παραγωγής 

και υπέρ των εισαγωγών, δεν είναι παραδεκτές. Ενώ η ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες 

για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (η προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων 

ενέργειας) δεν αμφισβητείται, πρέπει να επισημανθεί ότι το επιχείρημα αυτό δεν είναι 

ταυτόσημο με τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την κατασκευή αυτών των 

διασυνδέσεων ή την υποχρέωση των κρατών μελών για την δημιουργία τους, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη η οικονομική αποτελεσματικότητα και οι αποφάσεις των κρατών μελών 

σχετικά με το γενικό μίγμα ενεργειακού εφοδιασμού. Παρόλο που η Πολωνία, όπως και τα 

άλλα κράτη μέλη, οφείλει να συμβάλει στις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της 

κοινής αγοράς ενέργειας μέσω της δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ενεργειακών δικτύων, 

τα προτεινόμενα διοικητικά εργαλεία είναι υπερβολικά. 

Το κοινοβούλιο εκφράζει την άποψη ότι η αρχή της επικουρικότητας παραβιάζεται 

από τις διατάξεις της πρότασης κανονισμού, που προετοιμάζουν το έδαφος για τη λήψη 

μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα επηρεάσουν το μίγμα του ενεργειακού εφοδιασμού, 

εφόσον εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα στον τομέα της ενέργειας: 

1) θέσπιση απαγόρευσης της ανάπτυξης μιας αγοράς αγαθών δύο επιπέδων και της 

χρήσης εγχώριων ενεργειακών πόρων για την επίλυση του προβλήματος των ανεπαρκών 

πόρων σε εθνικό επίπεδο, εφόσον υπάρχουν επαρκείς ευρωπαϊκοί πόροι, καθώς και θέσπιση 

της υποχρέωσης να αντιμετωπίζονται οι διασυνδέσεις και η ανταπόκριση από την πλευρά της 

ζήτησης ως προτεραιότητα (και όχι ως ισοδύναμη πηγή) (άρθρο 23 του προτεινόμενου 

κανονισμού)· 

2) εισαγωγή ορίων των εκπομπών CO2 στα προτεινόμενα μέτρα για τη στήριξη της 

ανάπτυξης νέας ικανότητας παραγωγής (αγορές ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας) για τις 
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οντότητες που συμμετέχουν σε αγορά αγαθών δύο επιπέδων, γεγονός που θα οδηγούσε στην 

πράξη στον αποκλεισμό των οντοτήτων που παράγουν άνθρακα από τη συμμετοχή σε μια 

τέτοια αγορά (άρθρο 23 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού). Η διατήρηση αυτού 

του ορίου στην εγχώρια αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν εν τοις πράγμασι 

αποκλεισμό των πλέον οικονομικών και ευέλικτων μέτρων που αποσκοπούν στην επίλυση 

του προβλήματος της ανεπαρκούς δυνατότητας παραγωγής, που προφανώς θα οδηγήσει σε 

αύξηση τους κόστους της παραγωγικής ικανότητας για τους τελικούς καταναλωτές. Το 

γεγονός αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει άμεσα σε σημαντική αύξηση του επιπέδου της 

ενεργειακής πενίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής 

της ΕΕ· 

3) απαίτηση τα έσοδα που προκύπτουν από την κατανομή της ικανότητας 

διασύνδεσης να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ή την αύξηση της ικανότητας 

διασύνδεσης, και όχι ως έσοδα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των 

τελών (άρθρο 17 του προτεινόμενου κανονισμού). 

Κατά την άποψη του κοινοβουλίου, οι τυπικές προϋποθέσεις για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας δεν πληρούνται στον προτεινόμενο κανονισμό. Η Επιτροπή δεν 

έχει παράσχει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι στόχοι της πρότασης κανονισμού 

δεν δύνανται να ρυθμιστούν καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών. Η έλλειψη αποδεικτικών 

στοιχείων, ιδίως η έλλειψη ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, αποτελεί παραβίαση του 

άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ. 

Επιπλέον, αυτή η έλλειψη αιτιολόγησης καθιστά πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για τα 

εθνικά κοινοβούλια να εκτιμήσουν τη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας, 

παρόλο που διαθέτουν αυτό το δικαίωμα (άρθρο 5 παράγραφος 3 και άρθρο 12 στοιχείο β) 

της ΣΕΕ και άρθρο 6 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2)).  Συμπερασματικά, η πρόταση κανονισμού 

έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σύμφωνα με το οποίο, η Ένωση και τα κράτη μέλη, με απόλυτο αμοιβαίο σεβασμό, 

αλληλοεπικουρούνται κατά την εκπλήρωση των εκ των Συνθηκών καθηκόντων, σύμφωνα με 

την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. 

Το κοινοβούλιο διαπιστώνει επομένως ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(αναδιατύπωση) (COM(2016) 861 final) παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. 


