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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 29ης Ιανουαρίου 2019, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την ισχύ της νομικής 
βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 18 
Φεβρουαρίου 2019.

I – Ιστορικό

Σκοπός του υπό εξέταση προτεινόμενου κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν κατάλληλα εργαλεία πρόληψης, ετοιμότητας αντιμετώπισης και 
διαχείρισης καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συχνά έχουν διασυνοριακό 
αντίκτυπο, δεδομένου ότι τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ενοποιημένα, καθώς και 
να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Σύμφωνα με την προτεινόμενη προσέγγιση, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων 
κρίσης, ιδίως με την παροχή κοινών μεθόδων για την εκτίμηση των κινδύνων, την 
εξασφάλιση περισσότερης συγκρισιμότητας και διαφάνειας στη φάση προετοιμασίας και 
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση ότι, ακόμα και σε 
περίπτωση κρίσης, η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται εκεί όπου απαιτείται περισσότερο. 

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 προαναφερθέντος άρθρου, το οποίο ορίζει ότι τα μέτρα θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και 
με την κατάργηση της οδηγίας 2005/89/ΕΚ (2016/0377 (COD)), ζήτησε από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να ελέγξει τις 
νομικές βάσεις της πρότασης και ειδικότερα την καταλληλότητα της προτεινόμενης 
προσθήκης.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα 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 του συντάκτη): 
 

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 



RR\1146857EL.docx 3/5 PE606.138v02-00

EL

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 αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και 
την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και 
δ) να προωθεί τη διασύνδεση των ενεργειακών 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, 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.

ΙΙΙ – Η νομολογία του ΔΕΕ όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. 
Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της 
επίμαχης πράξης. 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 - Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης λαμβανομένων υπόψη του 
στόχου και του περιεχομένου της πρότασης, της εντολής του Κοινοβουλίου και της 
εντολής του Συμβουλίου

Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού έχει στόχο να θεσπίσει κοινούς κανόνες για την 
πρόληψη κρίσεων προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια του εφοδιασμού, παρέχοντας 
εργαλεία για τη διασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας [και] απαιτώντας από τα κράτη 
μέλη να συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο, σε πνεύμα αλληλεγγύης. 
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης μέτρα για την πρόληψη, την ετοιμότητα 
αντιμετώπισης και τη διαχείριση κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο να διασφαλίζεται 
ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα διανέμεται εκεί όπου απαιτείται περισσότερο. Θεσπίζει επίσης 
πλαίσιο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην 
Ευρώπη μέσω της ομάδας συντονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να 
οδηγήσει σε καλύτερη ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων με χαμηλότερο κόστος. Ο 

1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σ. 
014393, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή [2007], σ. I-9097· υπόθεση C-
411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-07585.
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κανονισμός θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την εσωτερική αγορά ενέργειας, βελτιώνοντας την 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και αποκλείοντας ακατάλληλες κρατικές 
παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης, αποφεύγοντας ιδίως την αδικαιολόγητη περικοπή των 
διασυνοριακών ροών. 

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 294 ΣΛΕΕ αποτελεί μια 
συγκεκριμένη νομική βάση για μέτρα ενεργειακής πολιτικής που αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας, να διασφαλίσουν τον ενεργειακό 
εφοδιασμό της Ένωσης, να προωθήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή να 
προωθήσουν τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 

Ο βασικός στόχος της πρότασης φαίνεται να εμπίπτει εξ ολοκλήρου στους στόχους της 
πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ.

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.

Το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ περιλαμβάνει, στην πραγματικότητα, 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. 

V - Συμπέρασμα και σύσταση

Υπό το φως των ανωτέρω, θα πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, προκειμένου να 
προσδιοριστεί η νομική βάση με τρόπο που να επιτρέπει τον καθορισμό της εφαρμοστέας για 
την έγκριση της πρότασης διαδικασίας, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 194 
παράγραφος 2 ως νομική βάση της πρότασης.

Η ανάλυση της νομικής βάσης βασίζεται στην προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά 
τις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση και εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στις 23 Ιανουαρίου 2019.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα2, με 17 ψήφους υπέρ, ότι στη νομική βάση της πρότασης 
ενδείκνυται να γίνει ειδική αναφορά στην παράγραφο 2 του άρθρου 194 της ΣΛΕΕ και ότι το 
άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ως η νομική βάση της 
πρότασης. 

2 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (αντιπρόεδρος), Gilles Lebreton (συνάκτης γνωμοδότησης), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 
Κώστας Χρυσόγονος, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho 
e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.



RR\1146857EL.docx 5/5 PE606.138v02-00

EL

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


