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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας 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.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας υπέβαλε την συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη 
σχετικά με την προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας.

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

Βάσει των διατάξεων των άρθρων 67 και 148 του αναθεωρημένου Συντάγματος της 
Ρουμανίας, του νόμου αριθ. 373/2013 περί της συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και 
της Κυβέρνησης στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων, και των άρθρων 160 - 185 του 
αναθεωρημένου Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, που εγκρίθηκε με την 
απόφαση αριθ. 8/1994 της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε στη συνέχεια,

η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την ακόλουθη απόφαση.

Άρθρο μόνο - Έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη αριθ. 4c 19/170 που ενέκρινε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Μαΐου 2017, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων:

1. Διαπιστώνει ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στις συνθήκες, προκειμένου η 
πρόταση να αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου της επικουρικότητας: 
πρόκειται για νομοθετική πράξη και δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ, καθώς και του άρθρου 2 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ.

2. Διαπιστώνει ότι τα διεθνικά στοιχεία είναι προφανή, κάτι που θα αιτιολογούσε μια δράση 
σε επίπεδο Ένωσης για την επίτευξη των στόχων, αν η προτεινόμενη ρυθμιστική παρέμβαση 
ήταν σύμφωνη με τις συνθήκες της Ένωσης.

3. Θεωρεί ότι η καθιέρωση περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, βάσει του άρθρου 32 της 
πρότασης, ως δομών λήψης αποφάσεων που συνδυάζουν εθνικούς συντελεστές μεταφορών, 
δεν προσφέρει καμία βελτίωση στον υφιστάμενο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ εθνικών 
συντελεστών, κάτι που δεν συνεπάγεται μεταφορά της εξουσίας λήψης αποφάσεων. Ο 
μηχανισμός αυτός αποδείχθηκε αποτελεσματικός και σε καταστάσεις κρίσης στον εφοδιασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που καθιστά μη αιτιολογημένη την τροποποίησή του μέσω της 
καθιέρωσης περιφερειακών κέντρων αποφάσεων.

4. Θεωρεί ότι η καθιέρωση του δικαιώματος των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων να 
εκδίδουν δεσμευτικές πράξεις είναι ασύμβατη με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι 
αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και ότι ο καταμερισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών και περιφερειακών συντελεστών ενέχει κίνδυνο ρυθμιστικής 
σύγκρουσης ή και παρεξηγήσεων σε επίπεδο πολιτικής, με επιπτώσεις στην επιχειρησιακή 
λειτουργία των εθνικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την επίτευξη κάποιας 
προόδου στη σύγκλιση της ενιαίας αγοράς ενέργειας.

5. Τονίζει ότι η εισαγωγή της «διασυνοριακής σπουδαιότητας» ως όρου για την άσκηση της 
εξουσίας λήψης αποφάσεων από τον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER) ενέχει τον κίνδυνο αυθαίρετης μεταφοράς, σε μόνιμη βάση, των εθνικών 
ρυθμιστικών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι κάθε ασυμφωνία μεταξύ των ρυθμιστικών 
οργανισμών γειτονικών κρατών μελών θα μπορούσε να παρουσιαστεί από αυτούς ως 
διασυνοριακό πρόβλημα, εντός του ρυθμιστικού πλαισίου της ενιαίας αγοράς.

6. Θεωρεί ότι η υποχρέωση που εισάγεται με την πρόταση κανονισμού, να υποβάλλουν οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση τις προτάσεις περιφερειακής συνεργασίας στον 
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Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), παραβιάζει άμεσα την 
αρχή της επικουρικότητας.

7. Ζητεί να αποσαφηνιστεί ο τρόπος προσδιορισμού των ζωνών προσφοράς, προκειμένου να 
γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER), καθώς η πρόταση κανονισμού μεταφέρει στην Ένωση την εξουσία λήψης 
αποφάσεων των κρατών μελών όσον αφορά την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση 
της συμφόρησης, παρόλο που η απόφαση έχει πρωτίστως τεχνικό χαρακτήρα και εισάγει 
επίσης το δικαίωμα του ACER να εγκρίνει τη μεθοδολογία και τις υποθέσεις που 
χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση ή εναλλακτική διαμόρφωση των ζωνών προσφοράς, κάτι 
που θα πρέπει να συμφωνείται εκ των προτέρων από τα κράτη μέλη.

8. Σημειώνει ότι το δικαίωμα που εκχωρείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέτει 
αρμοδιότητες στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (άρθρο 14 της 
πρότασης) περικλείει την εκχώρηση πρόσθετων εξουσιών λήψης αποφάσεων, κάτι που 
υπερβαίνει τον ρόλο που έχει η Επιτροπή δυνάμει των Συνθηκών, καθώς αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθετικού μηχανισμού των κρατών μελών.

9. Θεωρεί ότι οι προτεινόμενοι κανόνες είναι υπερβολικά λεπτομερείς και ότι οι κατηγορίες 
διοικητικών εγγράφων που εισάγονται με τον κανονισμό, και πιο συγκεκριμένα οι αποφάσεις 
και οι συστάσεις των «Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων» και οι εγκρίσεις τις οποίες 
εκδίδει ο Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), ενδέχεται να 
βλάψουν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές των 
κρατών μελών.

10. Επισημαίνει ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η διατήρηση της εξαίρεσης 
από την εφαρμογή των ρυθμιστικών τιμών μόνο για την καταπολέμηση της ενεργειακής 
ένδειας και την προστασία των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών δεν θα πρέπει να επηρεάζει 
το δικαίωμα των κρατών μελών να προστατεύουν τους καταναλωτές τους και να 
διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών οντοτήτων, χαρακτηριστικά τα οποία 
ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.

11. Εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες διασφάλισης συνεκτικότητας και συντονισμού των 
εθνικών αρχών στο πλαίσιο του μηχανισμού αποφάσεων που εισάγεται με την πρόταση· έτσι 
δημιουργούνται περισσότερα κέντρα αποφάσεων με διαφορετικούς ορίζοντες ανάλυσης και 
αυθαίρετες ή υπερβολικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, μια πληθώρα πιθανών περιστάσεων 
και ένας αυξημένος βαθμός γραφειοκρατίας, στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τις 
εξουσίες απόφασης των κρατών μελών, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται προστιθέμενη αξία της 
παρέμβασης που προτείνει ο κανονισμός σε επίπεδο Ένωσης.

12. Θεωρεί ότι, καθώς η πρόταση κανονισμού μεταφέρει αδικαιολόγητα σε οργανισμούς της 
Ένωσης αποφάσεις που προφανώς μπορούν να ληφθούν πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο 
κράτους μέλους, χωρίς επαρκή προστιθέμενη αξία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων, 
παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας και επιβάλλεται η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Η παρούσα απόφαση εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συνεδρίασή της 
στις 9 Μαΐου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 76 παράγραφος 2 του αναθεωρημένου Ρουμανικού 
Συντάγματος.

για τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
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Petru-Gabriel VLASE

Βουκουρέστι, 9 Μαΐου 2017
Αρ. 36

Νομοθετικό τμήμα,
Προϊστάμενος τμήματος
Georgică Tobă


