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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 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 
съобразен 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

22/SB-BR/2017

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

от комисията по въпросите на ЕС на Федералния съвет от 9 май 2017 г. на 
основание член 23g, параграф 1 от Федералния конституционен закон във връзка 
с член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

на пропорционалност

COM(2016)0861

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (текст от значение за 
ЕИП)

A. Мотивирано становище

Настоящото предложение не е съобразено с принципа на субсидиарност.

Б. Основания

В областта на енергийната политика на ЕС основен приоритет се явява така нареченият 
„пакет за енергиен съюз“ на Европейската комисия. Европейската комисия представи 
този пакет в края на 2016 г./началото на 2017 г. Той съдържа набор от мерки, които 
обхващат енергийната ефективност, разгръщането и интегрирането на енергията от 
възобновяеми източници, екодизайна, сигурността на енергийните доставки, 
управлението на енергийния съюз (Governance), правилата за енергийния пазар, 
активната роля на потребителите, както и цените на електроенергията. Пакетът беше 
разгледан и на заседанието на министрите на енергетиката от 27 февруари 2017 г. в 
Брюксел. Предложенията трябва да се разглеждат в тяхната цялост; Федералният съвет 
разгледа законодателните предложения в рамките на няколко заседания. Настоящото 
мотивирано становище се отнася до предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета, съдържащ общи правила за вътрешния пазар на 
електроенергия. 

Член 13, параграф 3 от предложението за регламент предвижда извършването на 
преглед на тръжните зони. Докато по досегашната уредба операторите на преносни 
системи, участващи в прегледа на конфигурацията на тръжните зони, разработват 
методиката за изменение на конфигурацията на тръжните зони и представят 
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предложение за одобрение на тази методика пред засегнатите държави членки, 
съответно техните регулаторни органи (вж. член 32, параграф 4 от Регламент (ЕС) 
2015/1222), то сега правомощието за вземане на решения относно одобрението на 
методите, които ще бъдат използвани, и относно алтернативните

конфигурации на тръжните зони се предоставя на Агенцията за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (ACER) (член 13, параграф 3 от предложението за регламент), 
а правомощието за вземане на решения за изменение или запазване на конфигурацията 
на тръжните зони (член 13, параграф 4) се изважда от компетентността на държавите 
членки и се предоставя на Европейската комисия.

Това разширяване на компетентността, особено на ACER, но и на Европейската 
комисия, е проблемно от гледна точка на субсидиарността, като се има предвид, че 
конфигурацията на тръжните зони може да се извършва по по-добър начин на 
национално или регионално равнище поради конкретното познаване на техническите 
условия и по-големия регионален опит по смисъла на сегашната процедура. Освен това 
одобряването на методиките и допусканията, както и изборът на варианти за 
алтернативни конфигурации, които подлежат на проверка, до голяма степен 
представляват решения по собствена преценка и съгласно утвърдената практика на 
Съда на Европейския съюз такива правомощия не могат да бъдат възлагани на агенция. 
В съответствие с принципа на субсидиарност ЕС приема мерки само когато може да 
действа по-ефикасно от държавите членки. Посочените правомощия, които съгласно 
член 13, параграфи 3 и 4 се предоставят съответно на ACER и Европейската комисия, 
изглеждат по-добре поставени на национално и/или регионално равнище поради по-
добрите знания и опит по въпроса на тези равнища.

Определение на понятието „регионален оперативен център“ се съдържа в член 2, точка 
39 от предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 
(COM(2016)0864). Членове 31—44 от регламента съдържат и други подробни 
разпоредби относно регионалните оперативни центрове. Европейската комисия не дава 
достатъчно обяснение каква е организационната добавена стойност на регионалните 
оперативни центрове в допълнение към вече установените дружества за услуги от 
операторите на електропреносни системи и към координацията чрез Европейската 
мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за 
електроенергия). Освен това Федералният съвет счита, че прехвърлянето на национална 
компетентност за вземане на решения към надрегионален автономен орган 
представлява ясно ограничаване на националните правомощия за вземане на решения. 
При това като особено критично следва да се разглежда предвиденото за регионалните 
оперативни центрове правомощие за издаване на правно обвързващи указания, каквото 
обикновено се предоставя на административни органи, така например по отношение на 
размера на резервната мощност, като освен това не е предвиден какъвто и да било 
механизъм за съдебна защита срещу такива указания. Наред с това съществува 
загриженост, че с учредяването на регионални оперативни центрове се създават 
дублиращи се структури, което ще доведе до затруднения в процеса на вземане на 
решения и по този начин – като цяло до неефективност. Ето защо Федералният съвет 
принципно отхвърля предложения организационен принцип. В този контекст член 5 от 
регламента урежда регионалните измерения на балансиращите резерви; освен това се 
предвижда, че в този процес регионалните оперативни центрове подпомагат 
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операторите на преносни системи. Регионално оразмеряване на балансиращи резерви 
принципно също следва да се отхвърли, тъй като така ще бъде ограничена 
националната компетентност за вземане на решения. Такъв режим на упражняване на 
компетентност е несъвместим с принципа на субсидиарност.

Освен това категорично следва да се отхвърли предоставянето на Европейската 
комисия на правомощието за приемане на делегирани актове, което се предвижда в 
член 63 от предложението за регламент. Съгласно Договорите на Европейския съюз 
това правомощие може да бъде предоставено на Европейската комисия съюз само при 
строги условия. Ето защо приемането на делегирани актове трябва да остане абсолютно 
изключение.
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