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ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

Εισηγητής: Jerzy Buzek 

A8-0310/2016 

 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Μετά την αιτιολογική έκθεση, προστίθεται η ακόλουθη γνωμοδότηση: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

13.6.2017 

Κύριο Jerzy Buzek 

Πρόεδρο 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα 

κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (2016/0030(COD)) 

Κύριε Πρόεδρε, 

Με επιστολή σας της 11ης Μαΐου ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα 
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με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 

(2016/0030(COD)). 

Η νομική βάση που προτείνεται από την Επιτροπή είναι το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ, το οποίο 

αποτελεί τη νομική βάση για την ενεργειακή πολιτική· ωστόσο, κατά τη διάρκεια των 

διοργανικών διαπραγματεύσεων, θεωρήθηκε αναγκαίο να προστεθεί αναφορά στην 

παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, το οποίο ορίζει ότι τα μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία. Επομένως, η επιτροπή ITRE ζητεί να συνταχθεί μια 

γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα του άρθρου 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ως 

νομικής βάσης για την ανωτέρω πρόταση. 

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που αναφέρεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της, της 12ης 

Ιουνίου 2017. 

 

I. Ιστορικό 

 

Σκοπός του υπό εξέταση κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με 

αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών 

συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου.  

 

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, στο σχέδιο κανονισμού προτείνεται ενισχυμένος 

περιφερειακός συντονισμός, σε συνδυασμό με τον καθορισμό ορισμένων αρχών και 

προτύπων σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με την προσέγγιση που προτείνεται, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των περιφερειών τους κατά τη διενέργεια 

εκτιμήσεων επικινδυνότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα σε επίπεδο ΕΕ, 

οι περιφερειακές εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα διενεργούνται βάσει προσομοίωσης σε 

επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με κοινά πρότυπα και ένα συγκεκριμένο σενάριο. Οι κίνδυνοι που 

επισημαίνονται μέσω των περιφερειακών εκτιμήσεων επικινδυνότητας θα αποτελούν το 

αντικείμενο προληπτικών σχεδίων δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα 

υπόκεινται σε έλεγχο από ομοτίμους και έγκριση από την Επιτροπή. 

 

Η πρόταση αναφέρει ως νομική βάση το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ· ωστόσο, η Επιτροπή δεν 

διευκρίνισε σε ποια παράγραφο του άρθρου πρέπει να βασιστεί η πρόταση. 

 

 

 

II. Σχετικό άρθρο της Συνθήκης  

 

Ως νομική βάση στην πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζεται το ακόλουθο άρθρο της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τίτλο XXI σχετικά με την 

«Ενέργεια» (η υπογράμμιση δική μας): 
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Άρθρο 194 της ΣΛΕΕ 

 

1. Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης 

στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο: 

α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 

β) να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, 

γ) και να προωθεί την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την 

ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 

δ) να προωθεί τη διασύνδεση των δικτύων. 

 

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1. Τα εν 

λόγω μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών. 

Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους 

εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 

πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 

192, παράγραφος 2, στοιχείο γ). 

 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα 

με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

θεσπίζει τα ως άνω μέτρα, όταν πρόκειται για μέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα. 

 

III. Η νομολογία 

 

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 

πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 

είναι, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης».1 Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής 

νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει υποστηρίξει ότι η αναφορά της νομικής βάσης είναι αναγκαία 

για να καθοριστεί ο τρόπος ψηφοφορίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου.2 Η ακρίβεια στην 

αναφορά της νομικής βάσης έχει ιδιαίτερη σημασία στην υπό κρίση περίπτωση, δεδομένου 

ότι οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 194 παραπέμπουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία 

και σε ειδική νομοθετική διαδικασία με ομοφωνία στο Συμβούλιο, αντιστοίχως. 

 

 

 

IV. Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο, με διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής 

αγοράς φυσικού αερίου, τη δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί 

                                                 
1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις) Συλλογή 1987, σελ. 

1439, σκέψη 5· Υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· Υπόθεση C-411/06, 

Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-7585. 
2 Βλ. απόφαση της 1ης Οκτωβρίου 2009 στην υπόθεση C-370/07, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (CITES), 

EU:C:2009:590, ιδίως τις παραγράφους 37-38 και 56. 
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πλέον να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό με αέριο και με σαφή 

καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στα 

κράτη μέλη και στην Ένωση όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση 

σε συγκεκριμένες διακοπές του εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης, μέσα σε 

πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για τον συντονισμό του σχεδιασμού σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπιση της σε επίπεδο κράτους μέλους, 

περιφέρειας και Ένωσης. 

 

 

V. Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης  

 

Σκοπός του υπό εξέταση κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με 

αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών 

συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου.  
 

Όπως τόνισε η Νομική Υπηρεσία στη γνωμοδότησή της, «η συμφωνηθείσα τροποποίηση της 

νομικής βάσης δεν μεταβάλλει ουσιωδώς τη βάση που επέλεξε η Επιτροπή για την πρότασή της, 

καθιστά όμως την επιλογή της νομικής βάσης ακριβέστερη, προσδιορίζοντας τη σχετική 

παράγραφο του άρθρου 194 της ΣΛΕΕ, το οποίο επικαλούνται οι συννομοθέτες»1.  

 

Το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ περιλαμβάνει, στις παραγράφους 2 και 3, δύο διαφορετικές νομικές 

βάσεις για μέτρα διαφορετικής φύσεως. Ενώ η παράγραφος 3 αναφέρεται σε μέτρα που είναι 

κυρίως φορολογικής φύσεως, η παράγραφος 2 αναφέρεται στην έγκριση των απαραίτητων 

μέτρων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου 1, στους οποίους 

περιλαμβάνεται η ασφάλεια εφοδιασμού. Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το 

άρθρο 194 της ΣΛΕΕ προβλέπει διαφορετικές νομοθετικές διαδικασίες, ανάλογα με τη φύση 

του κάθε μέτρου. Το άρθρο 194 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπει ειδική νομοθετική 

διαδικασία, κατά την οποία πραγματοποιείται μόνο διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, για μέτρα που είναι κυρίως 

φορολογικού χαρακτήρα· ενώ, βάσει του άρθρου 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, εφαρμόζεται 

η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση μέτρων που είναι απαραίτητα για την 

επίτευξη των στόχων του άρθρου 194 παράγραφος 1, στους οποίους περιλαμβάνεται η 

ασφάλεια εφοδιασμού.  

 

Δεδομένου ότι από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι ο κανονισμός εμπίπτει σ’ αυτήν την 

τελευταία κατηγορία μέτρων, είναι χρήσιμη και αναγκαία ιδιαίτερη μνεία της παραγράφου 2 

του άρθρου 194 της ΣΛΕΕ στη νομική βάση. 
 

 

VI. Συμπέρασμα και σύσταση 

 

Υπό το φως των ανωτέρω, το άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να αναφέρεται 

ως νομική βάση της πρότασης. 

 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
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συνεπώς ομόφωνα1, να συστήσει στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας να 

αναφέρεται το άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ως νομική βάση του προτεινόμενου 

κανονισμού.  

 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση,  

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

                                                 
1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι εξής βουλευτές: Pavel Svoboda (Πρόεδρος), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (Αντιπρόεδρος), Jean-Marie Cavada (Αντιπρόεδρος), Laura Ferrara (Αντιπρόεδρος), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 

Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas 

Guoga, Danuta Jazłowiecka, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly 

Schlein, Kosma Złotowski (αναπλ). 


