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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Ρουμανικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την 

ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας 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 Ρουμανική Γερουσία απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της 

προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 

αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 



 

PE603.002v01-00 2/5 NP\1123237EL.docx 

EL 

ΣYNHMMENO 

Ρουμανικό Κοινοβούλιο 

Γερουσία 

Βουκουρέστι, 4 Απριλίου 2017  

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ 

 

σχετικά με n την πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αφορά την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών 

Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0863  

 

Η Ρουμανική Γερουσία εξέτασε την πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που αφορά την ίδρυση Οργανισμού 

Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση) - COM(2016)0863, 

σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 που προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας για την 

τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία υπεγράφη στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007. 

 

Έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 30.3.2017, η 

Ολομέλεια της Γερουσίας της 4ης Απριλίου 2017: 

I. Θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση κανονισμού δεν συνάδει με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

II. Πιστεύει ότι: 

 

1. Οι πρωτοβουλίες της χειμερινής δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια θα πρέπει να 

κατατείνει στην εδραίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, διαμέσου της μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη 

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας διακυβέρνησης και παρακολούθησης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις στον ενεργειακό τομέα θα συμβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Υπό το φως των ανωτέρω, υποστηρίζουμε την αυξημένη συμμετοχή του ACER στην 

ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, καθώς και μια επιταχυμένη μετάβαση από το καθήκον της 

παρακολούθησης και της παροχής συμβουλών προς έναν πιο συμμετοχικό ρόλο στη 

ρυθμιστική διαδικασία. 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, η εναρμόνιση 

του νομοθετικού πλαισίου, η αύξηση των συνδέσεων και των διασυνδέσεων των ενεργειακών 

αγορών, η παγίωση των διαβουλεύσεων των ενδιαφερομένων μερών, είναι βασικά στοιχεία 

που αποβλέπουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας των μηχανισμών της. 

4. Πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικής ρύθμισης, αύξησης του αριθμού των 

διοικητικών πράξεων και μετατροπής του ACER σε μια πανευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, ήτοι 

να παραχωρηθούν στον ACER τα προνόμια έκδοσης συστάσεων «ιδίας πρωτοβουλίας», όπως 

ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Με βάση τους στόχους που καθορίζονται στην ίδρυση 

του ACER και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο 
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οργανισμός αυτός (ιδίως όσον αφορά την εποπτεία των χονδρικών αγορών ενέργειας), η 

δημοσιονομική αρχή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί θετικά στις αιτήσεις που έλαβε επισήμως 

για τη διασφάλιση των απαραίτητων ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων. 

5. Σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των περιφερειακών καθηκόντων εντός του οργανισμού 

και των καθηκόντων που σχετίζονται με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα (άρθρα 7 και 

8), καθώς και τις λοιπές διοικητικές διατάξεις, έχουν εντοπιστεί ορισμένα στοιχεία, τα οποία 

θα πρέπει να διευκρινιστούν: 

α. η ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών και των 

ευρωπαϊκών πτυχών, καθώς και σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας· 

β. η ετερογένεια ορισμένων εθνικών αρχών ενέργειας, η οποία είναι ακόμη εμφανής και 

αποτυπώνεται και στην παρουσία ρυθμιστικών κενών ή σε μια ειδική προσέγγιση σε 

εθνικό επίπεδο· 

γ. η περιφερειακή διάσταση της εσωτερικής αγοράς, που προσεγγίζεται ως ένα 

ενδιάμεσο βήμα στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης - η οποία είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε περιφερειακή διαίρεση, σε μια απομονωμένη περιφερειακή προσέγγιση ή 

ακόμη στη δημιουργία κέντρων εξουσίας σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι που 

αντιβαίνει στους στόχους της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· 

δ. η ανάγκη διασάφησης των διαδικασιών περιφερειακής συνεργασίας και των ρόλων 

και αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών, του ACER και του Συμβουλίου Ρυθμιστικών 

Αρχών: 

ε. η εκπόνηση νέων διοικητικών πράξεων, σχεδίων προς εφαρμογή και μέτρων 

παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων, σε αντίθεση με την 

υφιστάμενη προσέγγιση που αφορά τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, η 

οποία έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό και τον σχεδιασμό των απαιτήσεων υποβολής 

εκθέσεων και παρακολούθησης· 

στ. η δυσκολία διασφάλισης συνεκτικότητας και συντονισμού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

των διαφόρων κέντρων λήψης αποφάσεων και των διαφορετικών περιφερειακών 

συμφερόντων· 

ζ. η δημιουργία πρόσθετων μηχανισμών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, που ενδέχεται 

να αυξήσουν τη γραφειοκρατία και να διαταράξουν τη ροή δεδομένων και 

πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, κάτι που θα έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια του 

εφοδιασμού και στην παρακολούθηση των αγορών· 

η. η περίοδος εναλλαγής των ρυθμιστικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον 

συντονισμό των περιφερειακών υπο-ομάδων - μπορεί να τεθεί σε συζήτηση η 

συντόμευση της περιόδου αυτής από δύο έτη σε ένα έτος ή και λιγότερο, σύμφωνα με 

την περίοδο της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (ώστε να 

παρέχονται δυνατότητες σε όλες τις ρυθμιστικές αρχές και να αποφεύγονται 

ενδεχόμενες γενικευμένες καταχρήσεις, προκαλούμενες από μια μεγαλύτερη περίοδο 

συντονισμού)· 

θ. οι δραστηριότητες που αφορούν τη ρύθμιση και τις αποφάσεις που λαμβάνουν ο 

διευθυντής του ACER και το Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών βασίζονται στις ομάδες 

εργασίας, οι οποίες έχουν συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και απαρτίζονται από 

εκπροσώπους των αρχών και προσωπικό με υψηλά επαγγελματικά προσόντα. Όλα τα 

μέλη των ομάδων θα πρέπει να ενεργούν με ανεξαρτησία έναντι οιουδήποτε 

συμφέροντος, προκειμένου να στηρίξουν μία ορθή διαδικασία λήψης αποφάσεων· 

ι. ελλείψει ενός ικανοποιητικού και ασφαλούς προϋπολογισμού, οι εθελοντικές 

συνεισφορές ορισμένων κρατών μελών ή ρυθμιστικών αρχών ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά την εκπροσώπηση ή και τη λήψη αποφάσεων. 
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6. Η δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων (ROCs) Με διεθνική 

παρακολούθηση πραγματοποιούμενη από τον ACER ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία 

εναρμόνισης, προκαλώντας μια νέα μορφή διαίρεσης σε περιφερειακό επίπεδο, δίνοντας τη 

δυνατότητα σε ορισμένα κράτη ή αρχές να επιβάλλουν μέτρα και αποφάσεις εις βάρος όσων 

έχουν ισχνές εξουσίες λήψης αποφάσεων ή ρύθμισης. Επιπλέον, μια περιφερειακή 

προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια διακεκομμένη ροή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών ως προς τον τρόπο διόρθωσης των ανεπαρκειών στη λειτουργία της αγοράς 

(ως αποτέλεσμα της περιφερειακής οργάνωσης της αγοράς, οι πτυχές που ενδιαφέρουν μια 

συγκεκριμένη περιοχή δεν θα είναι γνωστές από τα μέλη μιας άλλης περιοχής, κάτι που 

μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις και ανεπάρκειες παρακολούθησης και εφαρμογής). Η 

δέσμη νομοθετικών μέτρων θα πρέπει να δομηθεί κατά τρόπον ώστε να παρακολουθεί σε 

διαρκή βάση τα ζητήματα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η περιφερειοποίηση 

θα πρέπει να αποτελεί μόνο μια μεταβατική φάση στον δρόμο προς την εσωτερική αγορά, 

κατά προτίμηση όσο το δυνατόν συντομότερη. 

7. Η δημιουργία περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 

και απαιτεί βαθιά ανάλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

από το εθνικό επίπεδο (TSO: Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς) στο περιφερειακό 

επίπεδο, ιδίως σε θέματα ασφάλειας. 

Σύμφωνα με την πρόταση για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων, η παραχώρηση 

υποχρεωτικών εξουσιών (binding powers) στα ROCs είναι ασυμβίβαστη με τις αρμοδιότητες 

των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η διαμοίραση των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικού TSO και εθνικής δομής ενέχει κίνδυνο ως προς τη νομιμότητα, 

ή ακόμη και πολιτικό, επηρεάζοντας την επιχειρησιακή λειτουργία του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τεχνικές αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από δύο 

διαφορετικά όργανα σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες ή με την εξαγωγή μιας δέσμης 

στοιχείων και διαδικασιών. Το SEN (Εθνικό Σύστημα Ενέργειας) λειτουργεί με 

ολοκληρωμένο τρόπο, και οι TSO, των οποίων αρμοδιότητα είναι να διασφαλίζουν την 

ασφαλή και σταθερή λειτουργία των SEN, δεν μπορούν να στερηθούν του δικαιώματός τους 

να λαμβάνουν αποφάσεις προς τον σκοπό αυτό. Η ενδεχόμενη μεταφορά των τυπικών 

υπηρεσιών και των καθηκόντων στα ROCs πρέπει να αξιολογηθεί καλύτερα και να 

αναληφθεί από τους TSO – αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τη δομή και τα αδύνατα σημεία των 

δικών τους συστημάτων και έχουν ήδη εκτενή πείρα στη συντονιστική λειτουργία σε 

περιφερειακό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 9 («Καθήκοντα του Οργανισμού σχετικά με 

ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας») και 10 («Καθήκοντα του Οργανισμού 

σχετικά με την επάρκεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την ετοιμότητα 

αντιμετώπισης κινδύνων»), θεωρούμε πως, δεδομένου ότι η πιστοποίηση και ο ορισμός των 

NEMOs (ορισθέντων διαχειριστών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) πραγματοποιούνται από τις 

εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αυτές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να ρυθμίζουν και να 

εκδίδουν υποχρεωτικές αποφάσεις που αφορούν τους NEMOs. Η καθιέρωση συντονισμού σε 

επίπεδο ACER για προβλήματα όπως η αξιολόγηση της επάρκειας ηλεκτροπαραγωγής θα 

σημάνει σημαντικές προσπάθειες από τον οργανισμό, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη έλλειψη 

ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Αυτή η έλλειψη είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τη 

διαδικασία. Για την επίλυση των διασυνοριακών προβλημάτων, η παρέμβαση του 

ευρωπαϊκού οργανισμού είναι αναγκαία, αλλά δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του κάθε 

εθνικού συστήματος, η προσέγγισή τους δεν μπορεί να γίνει σε περιφερειακό ή 

πανευρωπαϊκό επίπεδο, έστω και αν αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των 

συστημάτων των γειτονικών κρατών. Ο περιορισμός του πεδίου κάλυψης των ρυθμιστικών 

ενεργειών προς όφελος μιας συντονισμένης δράσης είναι πολύ πιθανόν να φέρει οφέλη στους 
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καταναλωτές, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν η διαδικασία εναρμόνισης των πολιτικών και 

η λειτουργία των συστημάτων. 

8. Η ανάθεση ενισχυμένων εξουσιών στον ACER δεν θα διευκολύνει την επίλυση των 

προβλημάτων που συνδέονται με την ταχύτερη ολοκλήρωση της ενδοημερήσιας σύζευξης, 

της σύζευξης επόμενης ημέρας ή των διαδικασιών εξισορρόπησης, καθώς τα θέματα αυτά 

εξαρτώνται από το επίπεδο ολοκλήρωσης κάθε κράτους μέλους, από τα τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των δικτύων και των συστημάτων λειτουργίας, καθώς και από 

την ωριμότητα των αγορών και των συντελεστών των αγορών αυτών. Όσον αφορά το άρθρο 

19 παράγραφος 5 και το άρθρο 23 παράγραφος 1 για την αλλαγή της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και στις 

ψηφιακές επιμέρους δομές, από τα δύο τρίτα στην απλή πλειοψηφία, έχουν διατυπωθεί 

διαφορετικές απόψεις: η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την ισορροπία της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων ACER, και υπάρχει ο κίνδυνος κεντρικής συγκέντρωσης της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων και αποδυνάμωσης του ρόλου του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών. Όπου 

η συμμετοχή του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών είναι απαραίτητη, οι γνώμες, συστάσεις 

και αποφάσεις που εκδίδονται από τον ACER θα πρέπει να εγκρίνονται μόνο με βάση μια 

πλειοψηφία δύο τρίτων. Η αλλαγή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός του  Συμβουλίου 

Ρυθμιστικών Αρχών αποδυναμώνει επίσης τον στόχο που επιδιώκεται μέσω των νέων 

νομοθετικών αλλαγών, ιδίως δε την αύξηση του ρόλου και την κατάλληλη συμμετοχή του 

ACER στη διαδικασία ρύθμισης (ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν ο ρόλος που αναθέτει στο 

Συμβούλιο Ρυθμιστικών Αρχών το άρθρο 5 παράγραφος 2 για την έγκριση των όρων, 

προϋποθέσεων και μεθοδολογιών για την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και των 

κατευθυντηρίων γραμμών). Επιπλέον, οι αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 

2, ήτοι η δυνατότητα που παρέχεται στον ACER, πριν από την έγκριση των όρων και 

προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, να τους αναθεωρεί και τους αλλάζει, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι συνάδουν με τους σκοπούς του κώδικα δικτύου ή της κατευθυντήριας 

γραμμής, μπορεί να είναι εκτός του νομικού πλαισίου και να υπερβαίνουν τα καθήκοντα του 

οργανισμού, ιδίως στην περίπτωση ενός Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών που αποφασίζει με 

απλή πλειοψηφία. 

III. Υπογραμμίζει ότι, έχοντας υπόψη τη μέθοδο ορισμού των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η ενίσχυση του ρόλου του οργάνου αυτού επηρεάζει ολόκληρη τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, καθώς και την υφιστάμενη ισορροπία μεταξύ των οργάνων λήψης 

αποφάσεων του ACER. 

p. Πρόεδρος της Γερουσίας 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


