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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Πολωνικής Γερουσίας επί της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
(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.

Η Γερουσία της Πολωνίας 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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EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

της 27ης Απριλίου 2017

σχετικά με τη μη συμμόρφωση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016) 864) με την αρχή της 
επικουρικότητας

Η Γερουσία, αφού εξέτασε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) –
(COM(2016)864), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν είναι συμβατή με την αρχή 
της επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας δεν αμφισβητεί την ανάγκη να επιτευχθεί 
συναίνεση σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε επίπεδο υψηλότερο από το περιφερειακό ή το εθνικό.

Ωστόσο η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί ότι η προτεινόμενη λύση 
δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας, όσον αφορά το απορρέον από τη 
Συνθήκη δικαίωμα των κρατών μελών να διαμορφώνουν ελεύθερα το ενεργειακό τους 
μείγμα.

Η Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας θεωρεί, επιπλέον, ότι η προτεινόμενη 
οδηγία παρεμβαίνει, ως μη ώφελε, σε αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον 
αφορά την πολιτική ενεργειακής ασφάλειας με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, οι οποίες 
ανήκουν επί του παρόντος στις ρυθμιστικές αρχές και στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς, σε υπερεθνικό επίπεδο, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την ευθύνη για 
τους κινδύνους συστήματος, πράγμα που μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει τα επιμέρους 
κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της σε λιγότερο ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Γερουσία συμπεραίνει επομένως ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν συνάδει με την 
αρχή της επικουρικότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ

Stanisław KARCZEWSKI
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