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ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας 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 Γερουσία της Ρουμανίας διαβίβασε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της 
προαναφερθείσας προτάσεως 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

Κατά τη συνεδρίαση ολομελείας της στις 9 Μαΐου 2017, η Γερουσία της Ρουμανίας εξέτασε 
την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), COM (2016) 861 τελικό, σύμφωνα 
με το Πρωτόκολλο αριθ. 1 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και θεώρησε ότι η 
πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

1. Η Γερουσία της Ρουμανίας διαπιστώνει ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(αναδιατύπωση) δεν τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

2. Η Γερουσία της Ρουμανίας εκτιμά ότι:

α. Οι πρωτοβουλίες που περιέχονται στη χειμερινή δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της υπό εξέταση πρότασης κανονισμού, θα πρέπει να οδηγεί στην 
εδραίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη 
μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στον καθορισμό μιας ολοκληρωμένης 
διαδικασίας διακυβέρνησης και παρακολούθησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Ενεργειακής Ένωσης.
β. Η αναδιάρθρωση του πλαισίου της αγοράς θα πρέπει να αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες 
ανάγκες τόσο των συμβατικών πηγών ενέργειας όσο και των νέων σχετικών τεχνολογιών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των ικανοτήτων διασύνδεσης.

3. Θεωρεί ότι:

α. Η δέσμη νομοθετικών μέτρων θα πρέπει να δομείται κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίζει 
μόνιμα τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να αποτρέπει τη 
δυνατότητα μεμονωμένων περιφερειακών προσεγγίσεων ή τη δημιουργία κέντρων εξουσίας 
σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να μην αντικατασταθούν τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την ενιαία αγορά από προβλήματα που σχετίζονται με την περιφερειοποίηση.
Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες που συνεπάγεται η μετάβαση και 
την ικανότητα των κρατών μελών να υφίστανται αυτές τις δαπάνες, από άποψη 
προσβασιμότητας και ανταγωνιστικότητας.
β. Μια άλλη ευαίσθητη πτυχή αφορά την πρόταση για αποκλεισμό των δυναμικοτήτων που 
εκπέμπουν πάνω από 550 gr CO2/kWh από τους μηχανισμούς δυναμικότητας, κάτι που 
απαιτεί περαιτέρω ανάλυση, ιδίως υπό το πρίσμα της επάρκειας και της ενεργειακής 
ασφάλειας.
Η εισαγωγή του ορίου των 550 gr CO2/kWh στη δυναμικότητα παραγωγής θα οδηγήσει στην 
εξάλειψη μίας και μοναδικής τεχνολογίας από τους μηχανισμούς δυναμικότητας – την 
παραγωγή ενέργειας με βάση τον άνθρακα.
Η ιδέα της ανάπτυξης μιας ενιαίας μεθοδολογίας υπολογισμού της επάρκειας για όλα τα 
κράτη μέλη είναι βιώσιμη, όμως η αξιολόγηση της επάρκειας πρέπει να πραγματοποιείται 
πρώτα σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια σε περιφερειακό.
Η διεξαγωγή αξιολόγησης της επάρκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να είναι 
συμπληρωματική των εθνικών αναλύσεων, αλλά δεν μπορεί να τις υποκαθιστά.
Οι μηχανισμοί δυναμικότητας πρέπει να αξιολογούνται πρώτα σε εθνικό επίπεδο και στη 
συνέχεια σε περιφερειακό, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των 
ανανεώσιμων πηγών μέχρις ότου να αναπτυχθούν αποτελεσματικές και προσβάσιμες 
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δυναμικότητες αποθήκευσης.
γ. Μια άλλη πτυχή αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη διατήρηση της 
εξαίρεσης από την εφαρμογή των ρυθμιστικών τιμών μόνο για την καταπολέμηση της 
ενεργειακής ένδειας και την προστασία των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών.
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει το δικαίωμα να προστατεύει τους ευάλωτους καταναλωτές 
του και να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών του οντοτήτων, κάτι που 
πρέπει να γίνεται σαφές στη δέσμη νομοθετικών μέτρων.
Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίζει τον βαθμό του ευάλωτου χαρακτήρα και τον 
τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει την προστασία αυτών των καταναλωτών.
Ο βαθμός του ευάλωτου χαρακτήρα ποικίλλει από κράτος σε κράτος, και οι απαραίτητοι 
πόροι για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών είναι και θα παραμείνουν 
διαφορετικοί.
Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 
ενεργειακής ένδειας, είναι απαραίτητο να παραμείνουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι ευάλωτοι πελάτες και τα μέτρα που 
μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για την προστασία τους και τη διατήρηση της 
εξαίρεσης από την εφαρμογή των ρυθμισμένων τιμών.
δ. Η δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων απαιτεί ενδελεχή ανάλυση των 
ζητημάτων που συνδέονται με τη μεταφορά εξουσιών από το εθνικό (TSO) στο περιφερειακό 
επίπεδο (ROCs).
Η παραχώρηση υποχρεωτικών εξουσιών στα ROCs είναι ασύμβατη με τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, και ο καταμερισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του εθνικού TSO και της περιφερειακής δομής θα είχε επιπτώσεις στην 
επιχειρησιακή λειτουργία των εθνικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

για τον Πρόεδρο της Γερουσίας
Iulian-Claudiu MANDA
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