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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Федералния съвет на Република Австрия относно 

предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на 

Регламент (ЕС) № 994/2010 

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

 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е в 

съответствие с принципа на субсидиарност. 

Федералният съвет на Република Австрия представи мотивирано становище, което е 

приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 

регламент. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

15/SB-BR/2016 

МОТИВИР АНО СТАНОВИЩЕ  
 

съгласно член 23ж, параграф 1 от Федералния конституционен закон във връзка с 

член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност на комисията по въпросите на ЕС на Федералния съвет 

 

от 30 март 2016 г.  

 

COM(2016)0053 final 

 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени 

споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети 

държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС 

 

и 

 

COM(2016)0052 final 

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на 

Регламент (ЕС) № 994/2010 

 

 

A. Мотивирано становище 

 

Настоящото предложение не е съвместимо с принципа на субсидиарност. 

 

Б. Обосновка 

 

Предложение за регламент относно мерките за гарантиране на сигурността на 

доставките на газ и  

за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 

 

Предложението на Комисията се основава на член 194 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който се отнася до мерки за 

гарантиране на сигурността на енергийните доставки в Съюза.  За планираните (в 

сравнение с подлежащия на отмяна регламент само отчасти нови) мерки Комисията 

избира инструмента на регламента.  

 

По принцип няма пречки мерки за по-нататъшно подобряване на сигурността на 

доставките и в бъдеще да бъдат предприемани на равнището на Съюза, особено защото 

по този начин могат да бъдат предотвратени пречещи на сигурността на доставките 

различия при трансграничните операции на различни държави членки.  Европейският 

съюз пое по този път още през 2010 г. с приемането на Регламент (ЕС) № 994/2010 

относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на 
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Директива 2004/67/ЕО на Съвета.  Поради това няма пречка отделни мерки от 

Регламент (ЕС) № 994/2010 да бъдат включени в новото предложение относно мерките 

за гарантиране на сигурността на доставките на газ.  

 

Проектът обаче предвижда и нововъведения.  Съгласно член 3 от предложението 

държавите членки следва да си сътрудничат при преодолявянето на кризи, свързани с 

доставките.   За тази цел Комисията определя няколко „региона“, които се състоят 

съответно от няколко държави членки.  Критериите за състава се изброяват в член 3, 

параграф  7 от предложението.  Комисията следва да може сама да предприеме бъдещи 

промени в състава на регионите въз основа на делегиран акт.  Следователно държавите 

членки нямат право на участие нито при определянето на първоначалния състав на 

регионите, нито при бъдеща промяна.   

 

От гледна точка на субсидиарността това трябва да се отхвърли категорично, тъй като 

при определянето на състава на „регионите“ се нарушава суверенитетът на държавите 

членки. 

 

Ако трябва да продължаваме да се придържаме към идеята за съставяне на „региони“ 

за гарантиране на сигурността на доставките на газ, са ни необходими действително (и) 

единни за Съюза критерии, но трябва също така да бъдат взети предвид съответните 

обективни гледни точки в държавите членки по отношение на съответния състав на 

регионите. Като единни за Съюза критерии би могло да се посочат например 

съществуващият преносен капацитет, както и сравнима степен на прилагане в 

съответните държави членки на третия пакет за вътрешния пазар на газ. 

 

Съставянето на такива „региони“ трябва освен това да се извърши непременно със 

съгласието на засегнатите държави членки; категорично се отхвърля предоставянето на 

това правомощие на Комисията посредством делегиран акт. Освен това на 

предложения правен акт липсва необходимата точност, тъй като в член 18 на 

предложението за регламент, който определя конкретно упражняването на 

делегирането, не се посочва член 3, параграф 7.  

 

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения 

и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в 

областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС 

 

Правно основание за решението представлява също така член 194 от ДФЕС. Комисията 

счита за необходимо да бъде уведомявана относно договорите между държави членки 

и трети държави в областта на енергетиката, преди те да бъдат сключени. В основата 

на решението е извършването на предварителна оценка на такива проектодоговори от 

страна на Комисията. Това обаче не следва да се прилага за споразумения между 

предприятия. 

 

Въвеждането на задължение за уведомяване относно всички междуправителствени 

споразумения с трети държави в областта на енергетиката може да наруши 

суверенитета на държавите членки: В член 5, параграф 4 от предложението за решение 

се предвижда, че държавата членка не може да подпише, ратифицира или одобри 

проекта на междуправителствено споразумение или на изменение на действащо 
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междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира тази държава 

членка за своите евентуални резерви, в съответствие с параграф 1, или, когато е 

приложимо, докато не излезе със становище в съответствие с параграф 2, или до 

изтичане на срока, посочен в параграф 1 и параграф 2. При подписването и 

ратифицирането на междуправителствено споразумение съответната държава членка 

взема в максимална степен предвид становището на Комисията. 

 

Принципно участието на Европейската комисия на ранен етап може да е от полза за 

разрешаване на евентуални юридически проблеми още по време на преговорите. При 

това е важно правото на изразяване на становище да бъде ограничено до правни 

аспекти. По отношение на предложеното принципно разширяване на решението, така 

че да обхване и необвързващи инструменти в областта на енергетиката, съществуват 

резерви, преди всичко понеже това ще предизвика увеличаване на бюрокрацията. 

 

Също така и от гледна точка на пропорционалността член 5 от предложението за 

решение би бил в по-голяма степен съвместим с първичното законодателство на 

Съюза, ако сезирането на Комисията бъде ограничено до информиране на съответната 

държава членка относно правното становище на Комисията относно съвместимостта на 

конкретно споразумение в областта на енергетиката с правните норми на 

функциониращия вътрешен енергиен пазар (включително конкурентното право). 
 

 


