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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО 

ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ

Относно: Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Парламента на Чешката 
република 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.

Приложено е мотивираното становище на Камарата на депутатите на Парламента на Чешката 
република 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.



PE604.721v01-00 2/17 NP\1125914BG.docx

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Парламентът на Чешката република
КАМАРА НА ДЕПУТАТИТЕ

2017 г.
Седми парламентарен мандат

376
РЕШЕНИЕ

на комисията по европейски въпроси 
от 63-ото заседание
от 20 април 2017 г.

относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (код на документа 15135/16, 

COM(2016)0861 final)

относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия 

(преработен) (код на документа 15149/16, COM(2016)0863 final)

относно предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (код на документа 

15150/16, COM(2016)0864 recast)

относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за 
справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО (код на 

документа 15151/16, COM(2016)0862 final)

Комисията по европейски въпроси на Камарата на депутатите на Парламента на Чешката 
република, след като изслуша информацията, предоставена от директора на отдела за 

енергийна ефективност и икономии в Министерството на промишлеността и търговията, 
инж. Владимир Сохор, и заместник-председателят на Регулаторната служба по енергетика, 

инж. Владимир Оутрата, след като изслуша доклада на члена на парламента Ян Захрадник, и 
след обсъждане,

одобрява становището, приложено към настоящото решение.

Йозеф Шенфелд (подпис)
Проверител

Ян Захрадник (подпис)
Докладчик

Игор Якубчик (подпис)
Заместник-председател
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Приложение към решение № 376

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния 
пазар на електроенергия (преработен текст)

COM(2016) 0861 final, номер на Съвета 15135/16
Междуинституционално досие 2016/0379/COD

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия 

(преработен текст)

COM(2016) 0863 final, номер на Съвета 15149/16
Междуинституционално досие 2016/0378/COD

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите 
правила на вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

COM(2016) 0864 final, номер на Съвета 15150/16
Междуинституционално досие 2016/0380/COD

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за 
справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

COM(2016) 0862 final, номер на Съвета 15151/16
Междуинституционално досие 2016/0377/COD

Правно основание
Член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0862).

Дата на изпращане до Камарата на депутатите чрез комисията по европейски 
въпроси:
2 декември 2016 г.

Дата на разглеждане в комисията по европейски въпроси:
15 септември 2016 г. (етап 1)

Процедура:
Обикновена законодателна процедура.

Предварително становище на правителството (в съответствие с член 109a, 
параграф 1 от Правилника за дейността на Камарата на депутатите):
От 6 март 2017 г., 7 март 2017 г. и 8 март 2017 г. и връчено на комисията по европейски 
въпроси на 20 март 2017 г. посредством ISAP.

Оценка от гледна точка на принципа на субсидиарност:

 Изложение на мотивите и предмет:
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Енергийният съюз е един от приоритетите на настоящата Европейска комисия. В 
пакета, представен в становището (с оглед на опростяването наричан „Зимен пакет за 
енергетиката“), Комисията представя проект на законодателство и мерки за 
опростяване, които според Комисията са насочени към модернизиране на икономиката 
и насърчаване на инвестициите в сектора на чистата енергия. Законодателните 
предложения са свързани с енергийната ефективност, енергията от възобновяеми 
източници, функционирането на пазара на електроенергия, сигурността на енергийните 
доставки и правилата за управление на Енергийния съюз. Според Комисията, 
Енергийният съюз е основната движеща сила и приносът на ЕС към глобално и пълно 
преминаване към нисковъглеродна икономика. Европейският съюз вече също 
ратифицира Парижкото споразумение, което впоследствие влезе в сила през ноември 
2016 г. Както Европейският съвет, така и Европейският парламент многократно 
подчертаха, че наличието на добре функциониращ интегриран енергиен пазар е най-
доброто средство за гарантиране на достъпни цени на енергията, сигурност на 
енергийните доставки и предоставяне на възможност за икономически ефективно 
интегриране на по-големи количества електроенергия, произведена от възобновяеми 
източници.

Тази втора част от пакета представлява законодателните предложения, 
свързани с функционирането на пазара на електроенергия и със сигурността на 
доставките.

Настоящата структура на пазара на електроенергия се основава на правилата на 
„Третия енергиен пакет“, приет през 2009 г. Представените предложения имат за цел да 
изменят основни правни актове от този пакет. Събитията в последно време доведоха до 
фундаментални промени в европейските пазари на електроенергия; делът на 
електроенергията, произведена от възобновяеми източници, се увеличи рязко1, а освен 
това настъпиха значителни технологични промени. Очаква се, че пазарът на 
електроенергия в бъдеще ще се характеризира с по-променливо и по-децентрализирано 
производство на електроенергия и нарастваща взаимозависимост на държавите членки, 
както и че той ще предостави на потребителите нови технологични възможности да 
намалят разходите и да участват активно на пазара на електроенергия чрез оптимизация 
на потреблението, собствено потребление или съхраняване. Настоящата инициатива за 
нова структура на пазара на електроенергия има за цел да адаптира съществуващите 
пазарни правила към новите реалности на пазара.

Адаптиране на правилата на пазара

Действащите правила на пазара се основават на преобладаващите технологии за 
производство на електроенергия от последното десетилетие, т.е. чрез централизирани, 
големи електроцентрали, работещи с изкопаеми горива, с ограничено участие на 
потребителите.2 В резултат на увеличаването на дела на електроенергията от 

                                               
1 Характеристиките на електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници — по-
голяма променливост, по-малка предвидимост и по-голяма децентрализираност спрямо традиционното 
производство на електроенергия — налагат правилата за функциониране на пазара и за експлоатация на 
мрежите да бъдат адаптирани в съответствие с по-гъвкавия характер на пазара.
2 При сегашното положение националните правила на пазара (например пределните цени) и държавната 
намеса понастоящем не позволяват цените да се променят, за да отразяват ситуациите на недостиг на 
електроенергия. Освен това ценовите зони не винаги отразяват действителния недостиг, тъй като те може 
да не са добре определени, а вместо това следват политическите граници.
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възобновяеми източници на енергия ключовите краткосрочни пазари на електроенергия 
ще бъдат тези, които ще позволят участие малко преди самостоятелното снабдяване, 
като по този начин се предоставя възможност за трансгранична търговия. 
Краткосрочните пазари ще предоставят нови възможности за бизнес, които ще 
позволят да се предлагат „резервни“ енергийни решения в моменти на повишено 
търсене и недостиг на производство на електроенергия от възобновяеми източници. 
Новата структура на пазара има за цел да подобри ценовите сигнали с цел насърчаване 
на инвестициите в областите, където те са най-необходими, като се вземат предвид 
мрежовите ограничения и центровете на потребление, а не толкова националните 
граници. Ценовите сигнали трябва също така да предоставят възможност за подходящи 
стимули за гъвкави ресурси и да гарантират ефективно използване на съществуващите 
производствени мощности. Комисията заявява, че поради това е необходимо да се 
направи преглед на законодателството, което може да наруши ценообразуването.

Поставяне на потребителите в центъра на енергийния пазар

Въпреки че потребителите могат да произвеждат и съхраняват електроенергия, както и 
да управляват своето енергопотребление много по-лесно от когато и да било, 
настоящата структура на пазара за търговия на дребно не им позволява да се възползват 
пълноценно от тези възможности. В повечето държави членки са налице силно 
ограничени стимули за потребителите да променят потреблението си в отговор на 
променящите се цени на пазарите, тъй като ценовите сигнали в реално време не 
достигат до крайните потребители. По-голямата прозрачност на ценовите сигнали в 
реално време следва да насърчи участието на потребителите, поотделно или групово, 
като направи електроенергийната система по-гъвкава и улесняваща интегрирането на 
електроенергията от възобновяеми енергийни източници. Освен това се появяват нови 
услуги по отношение на търсенето, при което нови участници на пазара предлагат на 
потребителите възможността за управление на тяхното потребление на електроенергия 
и да им плащат за тяхната гъвкавост. Новата пазарна структура следва да гарантира, че 
държавата не се намесва при цените на доставчиците и че всички изключения са 
надлежно обосновани. Бързият спад на свързаните с технологиите разходи означава, че 
все повече потребители имат възможност да намалят своите разходи за енергия чрез 
използване на технологии като фотоволтаични покривни инсталации и акумулатори. 
Собственото производство обаче все още се възпрепятства от липсата на общи правила 
за „произвеждащите потребители“. С подходящите правила биха могли да се премахнат 
тези бариери, например като се гарантират правата на потребителите да произвеждат 
енергия за собствено потребление и да продават излишъка в мрежата, като се вземат 
предвид разходите и ползите за системата като цяло. Местните енергийни общности 
могат да бъдат ефективен начин за управление на енергията на местно равнище. 
Способността да се решават някои от проблемите, свързани с променливото 
производство на електроенергия на местно ниво, би могла да доведе до значително 
намаляване на разходите. С това се цели също така да се подобри положението по 
отношение на информацията и прозрачността. Същевременно най-уязвимите членове 
на обществото трябва да бъдат защитени, така че да не се увеличава общият брой на 
домакинствата, страдащи от енергийна бедност. При повишаващи се равнища на 
енергийна бедност и липса на яснота относно най-подходящите средства за справяне с 
уязвимостта на потребителите и с енергийната бедност, предложението за нова 
структура на пазара изисква от държавите членки надлежно да измерват и да извършват 
редовно наблюдение на енергийната бедност, като използват процедурите, определени 
на равнището на ЕС.
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Сигурност на доставките на електроенергия

Комисията заявява, че сигурността на доставките в рамките на напълно взаимосвързана 
и синхронизирана мрежа с добре функциониращи пазари може да бъде организирана 
много по-ефективно и при по-конкурентни условия, отколкото на изцяло национална 
основа. Комисията заявява също така, че най-ефективните средства за предпазване от 
недостиг на националното производство на електроенергия често пъти са регионалните 
решения, които дават възможност на държавите членки да се възползват от излишъците 
при производството в други държави. Следва да се извърши координирана европейска 
оценка, което ще даде възможност да се получи реална представа за потенциалните 
потребности от производство, или следва да се разработят механизми, които ще сведат 
до минимум нарушаването на конкуренцията на вътрешния пазар.

Укрепване на регионалното сътрудничество

Тясната взаимна свързаност между държавите — членки на ЕС, чрез общата 
трансевропейска мрежа е единствена по рода си в света и представлява голямо 
предимство, когато става въпрос за успешното осъществяване на енергийния преход. 
Опитът показва обаче, че некоординираните национални решения могат да доведат до 
значителни разходи за европейските потребители. Фактите, че някои междусистемни 
връзки се използват само с до 25% от капацитета им, което често се дължи на 
некоординирани национални ограничения, и че държавите членки не са в състояние да 
се споразумеят за подходящи ценови зони, показват, че съществува необходимост от 
по-голяма степен на координация между операторите на преносни системи (ОПС) и 
регулаторите. Задължителното сътрудничество ще бъде разширено, за да обхване и 
други области на нормативната уредба3. 

За тази цел операторите на преносни системи могат да вземат решения в рамките на 
„регионални оперативни центрове“ (РОЦ) по въпроси, при които фрагментирани и 
несъгласувани действия на национално равнище биха могли да окажат отрицателно 
въздействие върху пазара и потребителите (например в областта на функционирането 
на системата, изчисляването на капацитета при междусистемните връзки, сигурността 
на доставките и готовността за справяне с рисковете).

Адаптиране на регулаторния надзор към регионалните пазари

Всички основни регулаторни решения понастоящем се вземат от националните 
регулатори, дори и в случаите, когато е необходимо общо регионално решение. 
Разпокъсаният регулаторен надзор води до риск от постановяване на различни решения 
и ненужни закъснения. Комисията счита, че е уместно регулаторният надзор да се 
приспособи към новото развитие на пазара. Укрепването на правомощията на ACER по 
отношение на въпросите с трансграничен характер, които изискват координирано 
решение на регионално равнище, следва да допринесе за по-бързото и по-ефективното 
вземане на решения по тях. Националните регулатори, които вземат решения в рамките 

                                               
3 В някои области, например при механизма за „свързване на пазарите“ на равнището на ЕС, 
сътрудничеството между ОПС вече е задължително и системата на гласуване с мнозинство по някои 
въпроси се оказа успешна в области, в които доброволното сътрудничество (при което всеки оператор на 
преносна система разполага с право на вето) не доведе до ефективни резултати по отношение на 
регионалните проблеми.
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на ACER по тези въпроси чрез гласуване с мнозинство, ще продължат да участват 
пълноценно в този процес. Ролята на Европейската мрежа на операторите на преносни 
системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия) следва също така да бъде по-
ясно определена, за да се засили нейната координационна роля и да се осигури по-
голяма прозрачност в нейния процес на вземане на решения.

 Съдържание и въздействие

1. Конкретно за предложението за Директива относно общите правила за 
вътрешния пазар на електроенергия

Глава I Предмет и определения: Съдържа пояснение за обхвата и предмета на 
директивата и актуализирани определения.

Глава II Общи правила за организацията на сектора: Държавите членки трябва да 
гарантират, че пазарът на електроенергия в ЕС е конкурентен, ориентиран към 
потребителите, гъвкав и недискриминационен. Подчертава се, че националните мерки 
следва да не възпрепятстват неправомерно трансграничните потоци, участието на 
потребителите или инвестициите. Освен това се установява принципът, че цените на 
доставка ще са основани на пазара, като се допускат надлежно обосновани изключения. 
Подчертава се правото да се избира доставчик и се актуализират правилата относно 
евентуалните задължения за обществена услуга, които може да бъдат наложени от 
държавите членки на енергийните предприятия.

Глава III Укрепване на позицията на потребителите и тяхната защита: В нея се 
установяват правила за по-ясна информация за фактурирането и за сертифицираните 
инструменти за съпоставяне. Потребителите трябва да имат право на договор с 
динамични цени, за да могат свободно да избират и сменят доставчици или доставчици 
на агрегирани услуги и да могат да участват в оптимизацията на потреблението, в 
собствено производство и потребление на електроенергия. Потребителите трябва да 
имат възможността да поискат интелигентен измервателен уред. Трябва да се подобрят 
правилата относно възможността на потребителите да споделят своите данни със 
снабдителите и доставчиците на услуги, по-специално чрез определяне на ролята на 
страните, отговарящи за управлението на данни (общ европейски формат за данни ще 
бъде въведен от Комисията с акт за изпълнение). Държавите членки трябва да решават 
проблема с енергийната бедност. Държавите членки също така трябва да определят 
рамки за независими доставчици на агрегирани услуги и за оптимизация на 
потреблението съобразно принципи, които позволяват пълноценното им участие на 
пазара. В тази глава се определя рамка за местните енергийни общности, които могат 
да участват в производството, разпределението, агрегирането, съхранението, 
доставката на енергия на местно ниво, както и в услуги за повишаване на енергийната 
ефективност. Освен това в нея се предвиждат някои пояснения за разпоредбите относно 
интелигентните измервателни уреди, единните звена за контакт, за правата за 
извънсъдебно уреждане на спорове, за универсалната услуга и за уязвимите 
потребители.

Глава IV Експлоатация на разпределителните системи: Разяснения относно задачите на 
операторите на разпределителни системи, по-специално във връзка с дейността на 
операторите на разпределителни системи относно възлагането на мрежовите услуги, за 
да се гарантират гъвкавост, интеграция на електрически превозни средства и 
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управление на данните. В нея се пояснява също така ролята на операторите на 
разпределителни системи по отношение на съхранението на енергия и точките за 
зареждане на електрически превозни средства.

Глава V Общи правила за операторите на преносни системи: Разяснение по отношение 
на спомагателните услуги и новосъздадените регионални оперативни центрове.

Глава VI Отделяне на операторите на преносни системи: Правилата за отделяне остават 
непроменени по отношение на основните съществени правила за отделяне, по-
специално във връзка с трите режима за операторите на преносни системи (разделяне 
на собствеността, независим системен оператор и независим преносен оператор), както 
и по отношение на разпоредбите относно определянето и сертифицирането на 
операторите на преносни мрежи. Изяснява се възможността ОПС да използват 
собствено съхраняване или да предлагат спомагателни услуги.

Глава VII Национални регулаторни органи: Изтъква се задължението на регулаторните 
органи да си сътрудничат помежду си и с регулаторните органи в съседни държави и с 
ACER, ако възникнат въпроси с трансгранично значение. Списъкът с техните задачи се 
актуализира по отношение на надзора на новосъздадени регионални оперативни 
центрове.

Глава IV Заключителни разпоредби: Посочената глава съдържа, наред с другото, 
разпоредби за упражняването на делегираните правомощия от страна на Комисията и 
на комитета, създаден в съответствие с правилата за комитология съгласно Регламент 
(ЕО) № 182/2011.

В приложенията се определят повече изисквания по отношение на инструментите за 
съпоставяне, фактурирането и информацията за фактурирането и се изменят 
съществуващите изисквания за интелигентните измервателни уреди и тяхното 
въвеждане.

2. Конкретно за предложението за Регламент относно вътрешния пазар на 
електроенергия

Глава I Предмет, приложно поле и определения: Следва да се подчертае, че е важно да 
не се изкривяват пазарните сигнали, като по този начин ще се допринесе за повишаване 
на гъвкавостта, декарбонизацията и иновациите. Определенията са актуализирани и 
допълнени.

Глава II Общи правила за пазара на електроенергия: Посочени са основните принципи, 
които трябва да се спазват в контекста на националното законодателство в областта на 
енергетиката. Също така се определят принципите за правилата за търговия с 
електроенергия в рамките на различни срокове за търгуване (балансиращи пазари, 
пазари в рамките на деня, пазари „ден напред“, форуърдни пазари), в това число 
принципите на ценообразуване. Пояснява се принципът на задължението за 
балансиране и се определя рамка за правила за управлението и ограничаването на 
производството и за оптимизацията на потреблението, които следва да са по-
съвместими с пазара, в това число условията за всякакви изключения от него.
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Глава III Достъп до мрежата и управление на претоварването: В тази глава се описва 
процесът на координирано определяне на зоните на офериране в съответствие с 
процеса на преразглеждане, създаден с Регламент 1222/2015 за установяване на насоки 
относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването. 
С оглед на преодоляването на постоянния проблем със значителните национални 
ограничения на трансграничните потоци на електроенергия се изясняват условията за 
такива извънредни ограничения, по-специално с помощта на правила, които 
гарантират, че вносът и износът на електроенергия не се ограничават по икономически 
причини от национални участници на пазара. В тази глава се съдържат също така и 
изменения на съществуващите принципи на мрежовите тарифи за пренос и 
разпределение и се установява процедура за насърчаване на постепенното сливане на 
методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение. В нея се изменят 
правилата за използването на таксите за претоварване.

Глава IV Адекватност на ресурсите: Посочват се нови общи принципи за преодоляване 
на опасенията относно адекватността на ресурсите от държавите членки по 
координиран начин; Определят се принципи и процедура за разработването на 
европейска оценка на адекватността на ресурсите за по-добро определяне на 
необходимостта от механизми за изграждане на капацитет и ако е уместно, за 
установяване на стандарт за надеждност от страна на държавите членки. Поясняват се 
принципите на разработване на съвместими с пазара механизми за осигуряване на 
капацитет, в това число на правила за участие на мощности, разположени в друга 
държава членка, и за използване на междусистемните връзки. Посочва се как 
регионалните оперативни центрове, националните ОПС, ЕМОПС за електроенергия и 
националните регулатори ще участват чрез ACER в разработването на технически 
параметри за участието на мощности, разположени в друга държава членка, както и на 
оперативни правила за тяхното участие.

Глава V Експлоатация на преносните системи: В тази глава са описани задачите и 
задълженията на ЕМОПС за електроенергия и задачите на ACER, отнасящи се до 
мониторинга. Тук също така се предоставят определения за регионалните оперативни 
центрове (създаване и цел, дейности, изисквания и процедури за приемането на 
решения и препоръки, състав и отговорности на управителния съвет, режим на 
отговорност и др.). В същата глава са включени и правила относно начина на свързване 
на когенерационни инсталации, които преди бяха включени в Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета за енергийната ефективност. Правилата относно 
десетгодишния план за развитие на мрежата, механизма на компенсиране между 
операторите на преносни системи, обмена на информация и сертифицирането остават 
до голяма степен без промяна.

Глава VI Експлоатация на разпределителните системи: С тази глава се създава 
европейски орган по отношение на операторите на разпределителни системи (ОРС в 
ЕС) и се определят процедурата за създаване, задачите, както и консултациите със 
заинтересованите страни. Определят се правила за сътрудничество между операторите 
на разпределителни мрежи и операторите на преносни системи.

Глава VII Мрежови кодекси и насоки: Определят се съществуващите правомощия и
правила за Комисията да приема делегирани актове под формата на мрежови кодекси 
или насоки. Изяснява се правното им естество, изменя се начинът за приемането им, 
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разширява се съдържанието им, за да включва област, отнасяща се до тарифите за 
разпределение, правилата за предоставяне на спомагателни услуги при необходимост, 
оптимизация на потреблението, съхранение на енергия и правила за ограничаване на 
търсенето, правила относно киберсигурността, правила, свързани с регионалните 
оперативни центрове, ограничения на производството и преразпределение на 
производството и търсенето. Това следва да опрости и рационализира процедурата по 
разработването на кодекси и насоки за електропреносната мрежа и да даде на 
националните регулаторни органи възможност да вземат решения съвместно с ACER 
по въпроси, засягащи прилагането на мрежовите кодекси и насоки. Европейската 
структура на операторите на разпределителни системи и други заинтересовани страни 
следва също да се ангажират по-тясно в процедурата на разработване на предложения 
за мрежови кодекси в областта на електроенергията.

Глава IV Заключителни разпоредби: Те включват действащите правила за 
освобождаване за нови междусистемни връзки за постоянен ток от определени 
изисквания на директивата и регламента за електроенергията, като същевременно 
поясняват процедурата за последващи изменения на правилата от страна на НРО.

В приложението се определя кои функции са разпределени на регионалните 
оперативни центрове.

3. Конкретно за предложението за Регламент за създаване на Агенция на ЕС за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Глава I — Цели и задачи: Целта на Агенцията на ЕС за сътрудничество между 
регулаторите на енергия (наричана по-долу „Агенцията“) е да подпомага регулаторните 
органи при изпълнението на регулаторните им задачи в държавите членки на 
равнището на Съюза и ако е необходимо да координира тяхната дейност. В главата се 
определят видовете документи, които Агенцията може да издава (по-специално, 
становища и препоръки, както и решения и рамкови насоки), и се посочват задачите на 
агенцията. Нови задачи за агенцията следва да са, например, координацията, надзора и 
одобряването на методи. Във връзка с приемането на мрежовите кодекси в областта на 
електроенергията, на Агенцията са предоставени повече задължения с оглед на 
изготвянето и предлагането на окончателното предложение за кодекс. Предложението 
също така включва официална роля за операторите на разпределителни мрежи, 
позволяваща им да бъдат представени на равнището на ЕС, по-специално при 
разработването на предложенията за мрежови кодекси. За задачи в регионален 
контекст, които засягат само ограничен брой национални регулатори, се въвежда 
регионален процес на вземане на решения.

ГЛАВА ІІ Организация на агенцията: Агенцията е институция, която притежава 
правосубектност. Във всяка държава членка Агенцията се ползва с най-широката 
правосубектност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното право на 
съответната държава. По-специално, тя е в състояние да придобива или да се 
разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да участва като страна в съдебни 
производства. Нейното седалище е в Любляна. Тази глава съдържа организационни 
разпоредби за управителния съвет, Съвета на регулаторите, за директорите и други 
органи, като същевременно се запазват основните характеристики на съществуващата 
управленска структура. Някои от разпоредбите са адаптирани към общия подход за 
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децентрализираните агенции на ЕС или към новите правила за гласуване в Съвета, но 
това не е правило. Случаите, в които Агенцията може да се отклонява от общия подход 
са обосновани (настоящата система гарантира подходящо балансирано разпределение 
на правомощията между отделните органи, предвид специфичните характеристики на 
развитието на вътрешния енергиен пазар, и също така дейностите на Управителния 
съвет се доказаха като ефективни и ефикасни). Комисията заявява, че въпреки че на 
този етап не се счита за целесъобразно да се измени структурата на управление на 
Агенцията съгласно общия подход, тя ще проследи дали отклоненията продължават да 
са обосновани, което ще се извърши по време на следващата оценка, планирана за 
2021 г.

Глава III Съставяне и устройство на бюджета: Тази глава съдържа финансови 
разпоредби; редица разпоредби са адаптирани към общия подход относно 
децентрализираните агенции.

ГЛАВА IV Общи и заключителни разпоредби: В нея се актуализират няколко от 
разпоредбите в съответствие с общия подход.

4. Конкретно относно Регламента за готовност за справяне с рискове в 
електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

Европейската комисия твърди, че предложеният регламент има за цел да гарантира 
въвеждането от всички държави членки на подходящи инструменти за 
предотвратяване, подготовка и справяне с кризисни ситуации в електроснабдяването. 
Рискът от възникване на криза в електроснабдяването в резултат на различни 
обстоятелства (например екстремни метеорологични условия, кибератаки и др.) не 
може да се изключи в случай на добре функциониращи пазари и мрежи. С оглед на 
факта, че електроенергийните системи са интегрирани, кризите често имат 
трансграничен ефект4. Действащото законодателство не отразява взаимосвързаността 
на днешния електроенергиен пазар. Като основни проблеми бяха оценени следните 
елементи:

 кризисните планове и действията при кризи продължават да са единствено 
национални по своя фокус;

 липсват прозрачност и споделяне на информация; и

 не съществува единен подход за определяне и оценка на рисковете.

Конкретни аспекти на предложението:

Глава І Общи разпоредби В тази глава се съдържат определения и е посочено 
задължението на всяка държава членка възможно най-скоро да определи национален 
правителствен или регулаторен орган за свой компетентен орган, отговарящ за 
изпълнението на задачите, посочени в този регламент. Тези органи си сътрудничат 
помежду си.

                                               
4 В допълнение, някои обстоятелства могат да засегнат няколко държави членки и дори събития, 
възникнали на местно равнище, могат да преминат границите.
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Глава II Оценка на риска: Държавите членки гарантират, че оценката на всички 
рискове, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия, се извършва 
в съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент и Регламента за 
електроенергията (COM(2016)0861). За тази цел те си сътрудничат с Европейска мрежа 
на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия). 
ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за методика за 
определяне на най-сериозните сценарии за криза в електроснабдяването на регионално 
равнище. Въз основа на тази методика, ЕМОПС за електроенергия определя най-
сериозните сценарии за криза в електроснабдяването за отделните региони. Тези 
сценарии се представят на Групата за координация в областта на електроенергетиката. 
В същото време държавите членки определят най-сериозните сценарии за криза в 
електроснабдяването на национално равнище (въз основа на методиката). Държавите 
членки информират Групата за координация в областта на електроенергетиката и 
Комисията за възможните рискове, които са установили, както и за предприетите мерки 
за тяхното предотвратяване. ЕМОПС за електроенергия също така представя 
предложение за методика за оценка на адекватността в краткосрочен план, а именно 
сезонната адекватност, както и прогнози за адекватността на производството на 
електроенергия за една седмица напред и в рамките на деня. След одобряването на тази 
методика от ACER, тя се използва от държавите членки и от ЕМОПС за електроенергия 
при техните оценки на адекватността в краткосрочен план.

Глава III Планове за готовност за справяне с рискове: Въз основа на регионалните и 
националните сценарии при кризи в електроснабдяването компетентният орган на 
всяка държава членка изготвя план за готовност за справяне с рискове, след като се е 
консултирал с посочените образувания. Уточнени са процесът на консултации, 
приемането, представянето, последващото публикуване и редовното актуализиране на 
плановете. Спецификите на плановете са подробно описани. Плановете следва да се 
състоят от две части, посочващи националните мерки и координираните мерки, 
съгласувани между държавите членки във всеки регион. Тези планове следва да 
отчитат специфичните особености на всяка държава членка и да посочват ясно ролите и 
отговорностите на компетентните органи. Мерките следва да бъдат ясно определени, 
прозрачни, пропорционални, недискриминационни и проверими. Освен това те не 
трябва да застрашават сигурността на електроснабдяването на други държави членки 
или на Съюза като цяло. Плановете следва да включват мерки, които осигуряват 
предотвратяване и управление по подходящ начин на кризисни ситуации, случващи се 
едновременно. Плановете трябва да бъдат одобрени на регионално равнище и 
минималното им съдържание трябва да бъде определено.

Глава IV Управление на кризисни ситуации в електроснабдяването: Ако има данни, 
сочещи, че е възможно възникването на събитие, което да доведе до значително 
разстройване на електроснабдяването в дадена държава членка, компетентният орган 
на тази държава членка трябва незабавно да изпрати ранно предупреждение до 
Комисията и до Групата за координация в областта на електроенергетиката. Когато е 
изправен пред кризисна ситуация в електроснабдяването, компетентният орган на 
съответната държава членка обявява кризисна ситуация в електроснабдяването и 
уведомява компетентните органи на съседните държави членки и Комисията без 
неоправдано забавяне. Те трябва да дадат информация за причините за кризата, 
предприетите и планираните мерки за нейното смекчаване и евентуалната нужда от 
помощ от страна на други държави членки. Държавите членки са задължени да 
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действат и да работят съвместно в дух на солидарност с цел избягване и управление на 
кризисни ситуации и да гарантират доставки там, където те са най-необходими, срещу 
компенсация. В случай на криза в електроснабдяването държавите членки трябва да 
действат в пълно съответствие с правилата на вътрешния пазар на електроенергия. 
Непазарни мерки могат да се прилагат само като последно средство и трябва да са 
необходими, пропорционални, недискриминационни и временни.

Глава V Оценка и мониторинг: Непосредствено след обявяване на кризисна ситуация в 
електроснабдяването съответните компетентни органи представят доклад за оценка на 
Групата за координация в областта на електроенергетиката и на Комисията. Също така 
е конкретизиран мониторингът, който ще се извършва от Групата за координация в 
областта на електроенергетиката.

Глава VІ Заключителни разпоредби В нея са определени разпоредбите, отнасящи се до 
сътрудничеството с договарящите се страни от Енергийната общност, разпоредби 
относно упражняването на делегираните правомощия от страна на Комисията и др.

Въздействие върху държавния бюджет и правния ред на Чешката република

Ако бъде одобрен, регламентът ще бъде правно обвързващ и ще се прилага пряко. 
Държавите членки ще бъдат задължени да приведат своята правна система в 
съответствие с Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия.

 Становище на правителството на Чешката република

Позицията на правителството на Чешката република относно предложението за 
Директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, 
относно предложението за Регламент относно вътрешния пазар на електроенергия 
и относно предложението за Регламент за готовност за справяне с рискове в 
електроенергийния сектор:

Във връзка със зимния пакет за енергетиката, чешкото правителство посочва, че негов 
важен принцип е централизирането на европейската енергийна политика за сметка на 
националните политики; правителството счита, че в резултат на тази централизация и 
прехвърлянето на част от националните правомощия на европейско равнище 
практически се нарушава правото на държавите членки да избират своя енергиен 
микс. Според чешкото правителство представените предложения също така засилват 
регулирането на целия сектор, което е срещу усилията за връщане към пазарни условия. 
Механизмите за осигуряване на капацитет, въведени в някои страни, според 
правителството, са доказателство за появата на изменения на националния пазар на 
електроенергия, които се отдалечават от единния пазар.

Правителството приветства укрепването на позицията на потребителите на пазара на 
електроенергия. Според правителството проблематично е предложението някои 
участници на пазара (например доставчици на агрегирани услуги, активни потребители 
или местните енергопотребяващи общности) да бъдат облагодетелствани спрямо други 
участници. Правителството приветства предлаганото премахване на максимален таван 
на цените на пазара на едро на електроенергия. Правителството има резерви относно 
факта, че макар предложението да говори общо за осигуряване на еднакви условия на 
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конкуренция за всички ресурси по отношение на производството и потреблението, 
някои елементи не съответстват на това (например възможността да се освобождават 
малките източници от отговорност за отклонение или запазването на приоритетно 
ползване). Правителството има известни технически бележки в сферата на механизмите 
за осигуряване на капацитет.

В областта на експлоатацията на преносната система, чешкото правителство изразява 
несъгласие със създаването на регионални оперативни центрове. Според 
правителството това е вмешателство в току-що или наскоро одобрените мрежови 
кодекси и насоки, и освен това води до ограничаване на суверенитета на държавите 
членки в областта на сигурността на снабдяването, тъй като решенията се прехвърлят 
от национално на регионално равнище, и в крайна сметка по този начин може да се 
стигне до влошаване на положението на крайните потребители от гледна точка на 
надеждност на снабдяването в отделните държави членки. Във връзка с регионалните 
оперативни центрове правителството също така изразява резерви в областта на 
предоставянето на помощни услуги.

Правителството подкрепя засилването на ролята на разпространителите като неутрални 
„посредници“, когато става въпрос за обработката на данни във връзка с други 
участници на пазара на електроенергия. Правителството има отрицателно становище 
относно предложенията на разпространителите, a priori, да е забранено да притежават 
или експлоатират съоръжение за акумулиране. По отношение на зарядните точки за 
електрически превозни средства, според правителството на разпространителите следва 
да бъде забранено да стопанисват обществени зарядни точки и те следва да имат право 
да притежават и стопанисват зарядни точки за свои собствени нужди. Чешкото 
правителство счита освен това, че тарифите за използване на мрежите следва да 
отразяват икономиите на енергия, произтичащи от разпределеното производство на 
електроенергия (следва да е възможно да се прилагат по-ниски тарифи за използването 
на мрежи за производство на електроенергия, свързани с разпределителната система). 
Чешкото правителство отхвърля предложенията за подробни принципи за регулиране и 
определяне на тарифи за операторите на разпределителни мрежи.

Правителството отбелязва, че се предлага прехвърлянето на уреждането на редица 
въпроси с делегирани актове на Комисията, и изразява опасението, че няма да бъде 
осигурена достатъчна прозрачност и ангажираност от страна на държавите членки.

Що се отнася до създаването на планове за готовност за справяне с рискове на 
регионално равнище чрез системата „отгоре-надолу“, правителството е на мнение, че 
това би могло да представлява опасност за отделните държави членки от гледна точка 
на необръщането на внимание на националните особености и рискове. Чешката 
република иска държавите членки да имат възможност да определят рисковете от 
гледна точка на националните условия. Чешката република подкрепя създаването на 
методика за определяне на сценариите при кризи в електроснабдяването на регионално 
равнище посредством ЕМОПС за електроенергия. Правителството предлага 
ограничаване на обхвата на консултациите за националните планове само, например, до 
съседните държави, както и да се извършват консултации с целия регион само за 
регионалните планове. Правителството отбелязва, че е необходимо внимателно да се 
разгледа обхватът на информацията, която се публикува, във връзка с високата 
степен на уязвимост на сектора. Чешкото правителство разбира необходимостта от 



NP\1125914BG.docx 15/17 PE604.721v01-00

BG

актуализиране на плановете, но счита изискването за провеждане на ежегодни тестове 
за ненужно. В заключение, Правителството счита, че повечето крайни срокове са 
твърде кратки и счита, че е важно да се определят реалистични срокове.

Позицията на правителството на Чешката република относно предложението за 
Регламент за създаване на Агенция на ЕС за сътрудничество между регулаторите 
на енергия:

Чешкото правителство подкрепя изясняването на правомощията на ACER в областта на 
надзора на паневропейските органи и също така подкрепя изменението на процедурите 
за одобрение на методиките и условията, приети въз основа на мрежовите кодекси и 
рамковите насоки. Чешката република също така подкрепя намерението за създаване на 
регионални формати в рамките на Съвета на регулаторите. Правителството обръща 
внимание на изменението на регламента, с което се определят правомощията на ACER 
да взема решения относно регулаторни въпроси, по които националните регулатори не 
са постигнали споразумение, както и на промените в разпределението на правомощията 
между отделните органи на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 
енергия (от гледна точка на Чешката република промени в правомощията и сферата на 
компетентност на Агенцията са допустими само ако в рамките на Агенцията се запази 
или подобри системата на взаимозависимост и взаимоограничаване). Чешкото 
правителство изрази несъгласието си с предлаганата промяна в системата на гласуване 
в Съвета на регулаторите (обикновено мнозинство вместо сегашното мнозинство от две 
трети). Правителството отбелязва, че в хода на обсъжданията, е необходимо да се 
гарантира, че обикновеното мнозинство не се допълва с правата на глас, свързани с 
големината на държавата членка (досега, всеки член на Съвета имаше един глас), и 
изтъква, че по-големите държави членки може да предпочетат подобно предложение 
(принципът на равенство на гласовете на държавите членки осигурява защитата на по-
малките държави членки).

 Предвиден график за разглеждане на предложението от институциите на 
ЕС

Предложенията бяха представени в края на ноември 2016 г. Компетентната комисия по 
предложенията в Европейския парламент е комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (ITRE). Кришианис Каринш беше назначен за докладчик по предложението 
за Регламент относно вътрешния пазар на електроенергия, както и за предложението за 
Директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. 
Предложението за Директива относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия ще бъде разгледано от комисията на Европейския парламент по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), с докладчик Павел Поц. 
Докладчик по предложението за Регламент за готовност за справяне с рискове в 
електроенергийния сектор ще бъдат Флавио Дзанонато в комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, докладчик по предложението за Регламент за създаване на 
Агенция на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия ще бъде Мортен 
Хелвег Петерсен в комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Това 
предложение също така ще бъде разгледано от комисията на ЕП по бюджети 
(докладчик ще бъде Йенс Гайер). Други комисии на ЕП също изразиха своето 
намерение да разгледат тези предложения.
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Първият ориентационен дебат по целия пакет се проведе по време на извънредното 
заседание на Съвета по енергетика, проведено на 27 февруари 2017 г. в Брюксел.

По отношение на предложението за Регламент за готовност за справяне с рискове в 
електроенергийния сектор, крайният срок за представяне на мотивирано становище 
изтече на 8 март 2017 г. поради несъответствие с принципа на субсидиарност. По 
отношение на предложението за Регламент за създаване на Агенция на ЕС за 
сътрудничество между регулаторите на енергия, крайният срок изтече на 6 април 2017 
г. Мотивирани становища за тези предложения бяха изпратени от Сената на Френската 
република, Бундестага на Федерална република Германия и Сената на Румъния. По 
отношение на другите две предложения крайният срок все още тече и ще приключи на 
9 май 2017 г. (за директивата) и на 17 май 2017 г. (за регламента). По отношение на 
предложението за Регламент относно вътрешния пазар на електроенергия, някои страни 
изразиха особено мнение (Полша) и до момента са изпратени мотивирани становища от 
Бундестага и Бундесрата на Федерална република Германия.

 Заключение

Комисията по европейски въпроси

1. обсъди предложението за Регламент относно вътрешния пазар на електроенергия 
(преработен текст), предложението за Регламент за създаване на агенция на ЕС за 
сътрудничество между енергийните регулатор (преработен текст), предложението 
за Директива относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 
(преработен), и предложението за Регламент за готовност за справяне с рискове в 
електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО;

2 подкрепя рамковата позиция на правителството на Чешката република в нейните 
основни точки (от 6 март 2017 г., 7 март 2017 г. и 8 март 2017 г.)

3. подчертава правото на държавите членки на сигурност на снабдяването, правото да 
определят условията за експлоатация на своите енергийни ресурси, да ги избират и 
да определят състава на енергийните доставки и във връзка с това обръща 
внимание на ограниченията в областта на енергетиката, определени с първичното 
право на ЕС;

4. приветства мерките за укрепване на позицията и защита на потребителите на 
пазара на електроенергия;

5. обръща внимание на необходимостта да се гарантира, че всички мерки, насочени 
към преобразуването на енергийната система в ЕС през периода 2020 – 2030 г. се 
изпълняват по икономически ефективен начин, особено що се отнася до крайните 
потребители – както промишлени предприятия, така и домакинства;

6. отбелязва необходимостта от укрепване на солидарността и регионалното единство 
между държавите – членки на ЕС, в областта на енергийната сигурност, като 
същевременно отбелязва, че това не трябва неоправдано да потиска конкуренцията;

7. изразява становище, че предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия 
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(преработен текст) (COM(2016)0861) противоречи на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, и във връзка с това приема, въз основа на 
член 6 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договорите, 
мотивирано становище със следните мотиви:

 Комисията по европейски въпроси счита, че регламентът би довел до 
прехвърлянето на правомощия за вземане на решения (правомощия на 
регионални оперативни центрове, нововъведените правомощия на Комисията) 
на равнището на ЕС, които не е необходимо да бъдат координирани на равнище 
ЕС с оглед на факта, че настоящото национално/регионално изпълнение е 
достатъчно за постигане на целите.

 Във връзка с това комисията по европейски въпроси обръща внимание на 
резолюция № 371 от проведеното 22 март 2017 г. 49-ото заседание на комисията 
по икономически въпроси на Камарата на депутатите на чешкия парламент 
относно зимния пакет за енергетиката, в която резолюция комисията по 
икономически въпроси заявява, че счита за съществено в предложението за 
Регламент относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 
(COM(2016)0861), че се „създава регионален оперативен център за 
сътрудничество между операторите на преносни системи, тъй като вижда 
опасност от нарушаване на принципа на субсидиарност, защото регионалните 
оперативни центрове ще поемат част от правомощията за вземане на решения на 
държавата членка по въпросите на гарантирането на сигурността на доставките 
на електроенергия, и е на мнение, че предложението за Регламент относно 
пазара на електроенергия е в разрез с принципа на пропорционалност, тъй като 
мерките, съдържащи се в предложението за регламент, не са пропорционални на 
целите, които следва да се постигнат.“

8. възлага на председателя на комисията по европейски въпроси, в съответствие с 
Правилника за дейността на Камарата на депутатите на Парламента на Чешката 
република, да предаде настоящата резолюция, чрез председателя на Камарата на 
депутатите, на правителството на Чешката република, на председателя на Сената, 
на председателя на Европейския парламент, на председателя на Съвета и на 
председателя на Европейската комисия;

9. възлага на председателя на комисията по европейски въпроси да предаде 
настоящата резолюция за информация на комисията по икономически въпроси на 
Камарата на депутатите на Парламента на Чешката република.
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