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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών 
Αρχών Ενέργειας
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 Γαλλικής Δημοκρατίας 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΙΘ. 108

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016-2017

5 Απριλίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνο η τελική μορφή έχει δεσμευτικό χαρακτήρα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

Σχετικά με τη συμβατότητα της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (COM(2016)863 final) με την αρχή 
της επικουρικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 73ζ εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της Γερουσίας, 
το ψήφισμα που ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατέστη 
ψήφισμα της Γερουσίας με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

                                               
Βλ. τεύχη: Γερουσία 476 (2016-2017).
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Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(COM(2016) 863 τελικό) που δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων «καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», επιφέρει αρκετές αλλαγές στους 
κανόνες που διέπουν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER) που ιδρύθηκε στις 13 Ιουλίου 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου : διευρύνει το πεδίο αρμοδιότητας του 
Οργανισμού της στο σύνολο των ζητημάτων στον τομέα της ενέργειας με διασυνοριακή 
διάσταση, χωρίς να έχει τεθεί εκ των προτέρων όριο· θεσπίζει μια νέα περιφερειακού 
χαρακτήρα αρμοδιότητα στην Ένωση και τέλος, καθιστά δυνατή τη λήψη αποφάσεων στο 
Ρυθμιστικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών - αντί των δύο τρίτων που 
ισχύει σήμερα.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

– η ύπαρξη ενός οργάνου επιφορτισμένου να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ενέργειας αποτελεί πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

– μέχρι σήμερα το υφιστάμενο πεδίο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού δεν έχει αποτελέσει 
αντικείμενο επικρίσεων ·

– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παράσχει καμία απολύτως πραγματική δικαιολογία για 
την προτεινόμενη διττή επέκταση του πεδίου αρμοδιοτήτων, της οποίας ο συνδυασμός 
τείνει να μετατρέψει μια δομή συνεργασίας σε υποκατάστατο ενός υπερεθνικού 
οργανισμού αρμόδιου να αποφασίζει - στη θέση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών - όταν 
ένα ενεργειακό θέμα αφορά περισσότερα από ένα κράτη μέλη· 

– οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης εντάθηκαν με τη μετάβαση από την ειδική πλειοψηφία
στην απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών ψήφων και τούτο παρά το γεγονός ότι στην 
πρόταση διατηρείται η αρχή «μία ψήφος για κάθε χώρα» η οποία, αν και αντίθετη όρους 
στάθμισης του πληθυσμού, είναι ωστόσο απαραίτητη για να προσδώσει την επιθυμητή 
δημοκρατική νομιμοποίηση στις αποφάσεις ενός κανονιστικού πλέον οργάνου.

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού COM (2016) 863 
τελικό δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 5 Απριλίου 2017.

Ο Πρόεδρος,
υπογραφή: Gérard LARCHER
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