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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Δημοκρατίας της Πολωνίας 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 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 Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας 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.



PE606.273v01-00 2/3 NP\1129042EL.docx

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

της 27ης Απριλίου 2017

σχετικά με την ασυμβατότητα προς την αρχή της επικουρικότητας της πρότασης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 

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

Η Γερουσία, αφού εξέτασε την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) 
– (COM(2016)861), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν είναι συμβατή με την αρχή 
της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας δεν αμφισβητεί την ανάγκη να επιτευχθεί 
συναίνεση σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε επίπεδο υψηλότερο από το περιφερειακό ή το εθνικό.

Ωστόσο, η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί ότι η προτεινόμενη λύση 
δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, όσον αφορά το απορρέον από τη 
συνθήκη δικαίωμα των κρατών μελών να διαμορφώνουν ελεύθερα το ενεργειακό τους 
μείγμα, την τεχνολογική ουδετερότητα και την κυρίαρχη εθνική ενεργειακή πολιτική. 
Ειδικότερα, οι κατηγορίες περί παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας αφορούν τα εξής:

1) την απαίτηση για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκής αξιολόγησης σχετικά με την 
επάρκεια της παραγωγής·

2) την εφαρμογή των τεχνικών απαιτήσεων για το επίπεδο των εκπομπών (να μην 
υπερβαίνουν τα 550 g C02/kWh) για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας που 
ενδέχεται να καλυφθούν από την αγορά ενέργειας·

3) την υποχρέωση συμμετοχής σε διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ εθνικών 
αγορών·

4) τη συγκρότηση και την εντολή των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων.

Ταυτόχρονα, η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας επισημαίνει ότι το άρθρο 
194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπει 
την παραβίαση του δικαιώματος των κρατών μελών να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την 
εκμετάλλευση των ενεργειακών τους πόρων, να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 
πηγών και να αποφασίζουν για τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους εφοδιασμού.

Η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί, εξάλλου, ότι ο προτεινόμενος 
κανονισμός επεμβαίνει έντονα σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών 
που αφορούν την πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ, ταυτόχρονα, αφήνει σε επίπεδο 
κρατών μελών την ευθύνη για τους κινδύνους, στους οποίους υπόκειται το σύστημα, γεγονός 
που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού στα επιμέρους κράτη μέλη και στην ΕΕ στο σύνολό της.
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Η Γερουσία καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα ότι η πρόταση οδηγίας δεν 
συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Stanisław KARCZEWSKI
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