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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο 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

E21/SB-BR/2017

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της 9ης Μαΐου 2017, 
σύμφωνα με το άρθρο 23, στοιχείο ζ, παράγραφος 1, του ομοσπονδιακού συνταγματικού 
νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

COM(2016) 864 final

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

A. Αιτιολογημένη γνώμη

Η υπό εξέταση πρόταση δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

B. Αιτιολόγηση

Στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, υπάρχει μια υψηλή προτεραιότητα, ήτοι η 
«δέσμη για την ενεργειακή ένωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε τη δέσμη αυτή κατά τα τέλη του 2016/αρχές του 2017. Περιλαμβάνει μια σειρά 
μέτρων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του οικολογικού σχεδιασμού, της ασφάλειας του 
εφοδιασμού, της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης (διακυβέρνηση), κανόνες για την 
αγορά ενέργειας, τον ενεργό ρόλο των καταναλωτών και τις τιμές της ενέργειας· Η δέσμη 
αυτή εξετάστηκε και κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε 
στις 27 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Οι προτάσεις πρέπει να κριθούν στο σύνολό τους, 
και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μετά την παραλαβή των σχετικών εγγράφων, τις έχει 
εξετάσει κατά τη διάρκεια πολλών συνεδριάσεων. Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη αφορά 
την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

Στόχος της πρότασης αυτής είναι να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω της δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να 
παρασχεθούν καλές ευκαιρίες και ένα ρυθμιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της 
υποδομής φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι τοπικές κοινότητες ενέργειας θα 
πρέπει να μπορούν να θέτουν σε λειτουργία αυτόνομα δημοτικά δίκτυα. Ειδικότερα 
επισημαίνεται ότι πρέπει να μπορούν οι καταναλωτές να παράγουν, να αποθηκεύουν και να 
πωλούν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια,.  Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, αυτό 
είναι γενικά ευπρόσδεκτο. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να διέπονται από ένα σαφές 
και μη μεροληπτικό νομικό πλαίσιο και να λαμβάνουν χώρα σε συντονισμό με την ανάπτυξη 
κατάλληλων υποδομών δικτύου.

Με το άρθρο 11 της πρότασης παρέχεται  στους τελικούς καταναλωτές δικαίωμα σε 
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δυναμικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις συμβάσεις τους που πρέπει κατά βάση να 
επικροτηθεί. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο επισημαίνει ότι στον εν λόγω τομέα η διάταξη 
αυτή πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ· είναι σημαντικό για όλους τους 
ενδιαφερόμενους να αποσαφηνιστεί η νομική βάση .
Το άρθρο 2, σημείο 39, της οδηγίας προσδιορίζει τον όρο «περιφερειακά επιχειρησιακά 
κέντρα (ΠΕΚ).

Τα άρθρα 31 έως 44, θεσπίζουν πιο λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ΠΕΚ. Η οργανωτική 
προστιθέμενη αξία των ΠΕΚ, πέραν των ήδη καθιερωμένων εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και του συντονισμού μέσω του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ΗΕ) 
δεν εξηγείται επαρκώς από την Επιτροπή. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θεωρεί ότι 
η μεταβίβαση των εθνικών εξουσιών λήψης αποφάσεων σε ένα υπερπεριφερειακό, αυτόνομο 
οργανωτικό φορέα συνιστά σαφή περιορισμό των εθνικών εξουσιών λήψης αποφάσεων. 
Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι στο πλαίσιο αυτό η αρμοδιότητα των ΠΕΚ να εκδίδουν νομικά 
δεσμευτικές διατάξεις, αρμοδιότητα που συνήθως διαθέτουν οι αρχές, για παράδειγμα όσον 
αφορά το μέγεθος του αποθεματικού, για το οποίο ουδεμία προβλέπεται ρύθμιση έννομης 
προστασίας. Εκφράζεται επίσης φόβος ότι η συγκρότηση των ΠΕΚ θα οδηγήσει σε 
παράλληλες  δομές, οι οποίες θα προκαλέσουν τελικά δυσκολίες στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και συνεπώς σε πλήρη έλλειψη αποτελεσματικότητας. Το Ομοσπονδιακό 
Συμβούλιο απορρίπτει συνεπώς κατηγορηματικά την προτεινόμενη οργανωτική αρχή. Το 
Ομοσπονδιακό Συμβούλιο εφιστά την προσοχή στο άρθρο 40 της πρότασης στο οποίο 
ορίζονται τα καθήκοντα των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Λόγω των απαιτήσεων 
διαχωρισμού μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων, τα 
περιθώρια για τη λήψη αποφάσεων για συνεργασία περιορίζονται χωρίς λόγο. Η διάταξη 
αυτή είναι συνεπώς αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας.

Σχετικά με τον διορισμό του άρθρο 43 της οδηγίας, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο απορρίπτει 
κάθε περιορισμό των σημερινών νομικά επιτρεπόμενων προτύπων διαχωρισμού.  Αυτό θα 
πρέπει να ενισχυθεί και σε συνάρτηση με το άρθρο 52 της παρούσας πρότασης  οδηγίας.

Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο εφιστά για άλλη μια φορά την προσοχή στην 
πρακτική της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η οποία έχει πολλαπλώς επικριθεί.
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