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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Бундестага на Федерална република Германия 
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно вътрешния пазар на електроенергия
(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.

Бундестагът на Федерална република Германия изпрати мотивирано становище, което е 
приложено към настоящия документ, относно горепосочения 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

РЕШЕНИЕ

На своето 228-мо заседание на 30 март 2017 г. Бундестагът на Федерална република 
Германия въз основа на своя печатен документ 18/11777 (нов) прие следното 
решение:

а) относно съобщението от федералното правителство
печатен документ 18/11229 № A.16
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
СОМ(2016)861, документ на Съвета 15135/16)

Тук: Мотивирано становище съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон 
(проверка за спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност)

б) относно съобщението от федералното правителство
печатен документ 18/11229 № A.16
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(преработка)
СОМ(2016)863, документ на Съвета 15149/16)

Тук: Мотивирано становище съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон 
(проверка за спазване на принципите на субсидиарност и на пропорционалност)

като има предвид съобщението във връзка с печатен документ 18/11229 № А.16 и № 
А.17, приема съгласно Протокол № 2 към Договора от Лисабон във връзка с 
параграф 11 от Закона за отговорностите по интеграцията следната резолюция, с 
която отправя възражение за нарушение на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност:

На 30 ноември 2016 г. в рамките на инициативата си „Чиста енергия за всички 
европейци“ („Clean Energy for all Europeans“) Европейската комисия публикува 
всеобхватен законодателен пакет, с който се предвижда нова уредба на европейската 
енергийна рамка. Пакетът се състои от четири предложения за директиви и четири 
предложения за регламенти.

В рамките на предложенията за Регламент за ACER (Регламент за Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия) (преработен) и на Регламента за 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) се предвижда предоставяне 
на редица компетентности по-специално на Агенцията на Европейския съюз (ЕС) за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), на новите регионални 
оперативни центрове (т.нар. „РОЦ“, обединение на националните оператори на 
системите за пренос на електроенергия, което се предвижда да получи 
самостоятелни правомощия за вземането на решения), както и към процедурно-
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технически процеси, като например приемането на делегирани актове.

Оценките на двата регламента през призмата на субсидиарността са взаимно 
свързани с оглед на съдържанието им и поради това ще бъдат направени заедно.

I. По съвместимостта на предложението за Регламент за ACER (преработен) 
(COM(2016)863; документ на Съвета № 15149/16) и на предложението за Регламент 
за вътрешния пазар на електроенергия (COM(2016)861; документ на Съвета № 
15135/16) с принципите на субсидиарност и на пропорционалност, Бундестагът на 
Федерална република Германия констатира следното:

1. Бундестагът на Федерална република Германия приветства инициативата на 
Европейската комисия, която със законодателния пакет „По-чиста енергия за всички 
европейци“ представя всеобхватна концепция за новото ориентиране на 
европейската енергийна рамка, с което същата да съответства по по-добър начин на 
енергийния преход („Energiewende“) в Германия.

2. Бундестагът на Федерална република Германия приветства основната цел на 
Регламента за вътрешния пазар на електроенергия, а именно укрепване на 
европейския вътрешен енергиен пазар и по-специално да го адаптира към 
увеличаващия се дял на енергията от възобновяеми източници. Бундестагът счита, 
че по-специално добре интегрираните, свързаните, ликвидните и по-гъвкавите 
пазари са решаващи за използването на полезните взаимодействия на вътрешния 
пазар, с цел да се постигнат повече конкуренция и иновации, ефективно и надеждно 
гарантиране на сигурността на енергоснабдяването, както и подобрено интегриране 
на енергията от възобновяеми източници.

3. Бундестагът на Федерална република Германия продължава да се придържа към 
виждането си, че по принцип ACER се е доказала като координиращ и 
консултативен орган.

4. При все това Бундестагът на Федерална република Германия счита, че следните 
разпоредби на Регламента за вътрешния пазар на електроенергия и на Регламента за 
ACER не са съвместими с принципите на субсидиарност и на пропорционалност:

а) новото правомощие на Комисията да решава за конфигурацията на тръжните зони 
в рамките на дадена страна (член 13, параграф 4, член 13, параграф 5, второ 
изречение и член 13, параграф 6 [от Регламента за вътрешния пазар на 
електроенергия]);

б) многобройните случаи на генерално прехвърляне на цели тематични области в 
обхвата на делегирани актове (член 55, параграф 1, член 31, параграф 3, член 46, 
параграф 4, член 56, параграфи 1 и 4, член 57 и член 59, параграф 11 от Регламента 
за вътрешния пазар на електроенергия);

в) създаването на регионални оперативни центрове („РОЦ“, членове 32—34 от 
Регламента за вътрешния пазар на електроенергия);
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г) разширяване на компетентността за вземане на решения, както и на предметната 
компетентност на ACER (член 6, параграф 8, член 7, член 8, параграф 2, член 14 от 
Регламента за ACER); и

д) промените в реда за гласуване на ACER (членове 19, 23, 25 от Регламента за 
ACER).

5. Бундестагът на Федерална република Германия си запазва правото в отделно 
становище да вземе отношение и по други аспекти на предложения пакет „По-чиста 
енергия за всички европейци“.

6. Бундестагът на Федерална република Германия отправя искане към своя 
председател да предаде настоящото решение на Европейската комисия, на 
Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, както и да уведоми за 
него парламентите на държавите членки.

II. Обосновка:

1. Разположение на тръжните зони

В член 13 от предложението за Регламент за вътрешния пазар на електроенергия 
(преработен текст) се установява нова процедура за вземане на решения относно 
конфигурацията на тръжните зони в ЕС. Съгласно тази процедура Европейската 
комисия получава изключителна компетентност за вземането на решения относно 
конфигурацията на тръжните зони в рамките на държава членка. Досега за тази цел 
се изискваше единодушно решение на държавите членки.

Според Бундестага на Федерална република Германия предоставянето на тази 
компетентност за решаване на Европейската комисия е нарушение на принципа на 
субсидиарност.

За да е в съответствие с прогласения в член 5, параграф 3 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) принцип на субсидиарността, дадено законодателно 
предложение относно области за регулиране, които не попадат в изключителната 
компетентност на ЕС, Европейската комисия трябва да посочи мотиви защо счита, 
че преследваните със законодателното предложение цели не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата или 
последиците на предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза.

До момента Европейската комисия не можа да представи такава обосновка. При 
конфигурирането на тръжните зони в крайна сметка става въпрос за това дали в 
рамките на дадена държава членка трябва да има единни цени на едро на 
електроенергията. Това е въпрос на икономическата и социалната система на 
държава членка, по който засегнатата държава членка трябва да може да решава 
самостоятелно.
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2. Делегирани актове

Предложението за Регламент вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 
предвижда в много разпоредби (по-специално член 55, член 31, параграф 3, член 46, 
параграф 4, член 56, параграф 1, член 57, параграф 1 и член 59, параграф 11) 
уредбата на съответните въпроси да бъде изместена във вторични актове. Съгласно 
член 290 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) тези актове се приемат от 
Европейската комисия като делегирани актове.

Европейската комисия не е изложила аргументи защо всички въпроси в този 
обширен списък трябва да се регламентират на равнище ЕС. Според Бундестага на 
Федерална република Германия сред тях се засягат и въпроси, които могат да бъдат 
по-добре регламентирани на национално равнище, тъй като се отнасят за 
специфични особености по места.

Бундестагът на Федерална република Германия се отнася критично към подхода, с 
който във вторични актове се уреждат не само специални технически въпроси, но и 
генерално цели тематични области. Съгласно член 290 от ДФЕС делегирани актове 
се приемат за уреждането на несъществени въпроси от законодателен акт. 
Бундестагът на Федерална република Германия счита, че тематичните области, 
посочени в член 55 от Предложението за Регламент за вътрешния пазар на 
електроенергия (преработен текст), по никакъв начин не съдържат само 
несъществени въпроси в този смисъл. Бундестагът намира потвърждение за своята 
загриженост във вече приетите мрежови кодекси, съдържащи изключително 
подробни правила. Във връзка с това трябва да се има предвид, че държавите членки 
едва ли вече могат да влияят на приемането на делегираните актове. Делегиран акт 
може да бъде отхвърлен единствено с квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС. 
Предвид на генералното изместване на уредбата на цели тематични области към 
делегирани актове едва ли ще може повече да се гарантира, че дадено предложение 
на Европейската комисия съответства на принципа на субсидиарност.

Освен това Бундестагът на Федерална република Германия счита, че 
генералното изместване на уредбата на цели тематични области към 
делегирани актове е в противоречие с принципа на пропорционалност. В 
случаите, когато и доколкото конкретна уредба на тематичните области по 
член 55 от Предложението за Регламент за вътрешния пазар на 
електроенергия (преработен текст) може действително да бъде приета по 
по-добър начин на равнището на Съюза, то тогава при всички положения 
съществените основни политически решения трябва да се вземат по реда 
на предвидената в Договорите на ЕС обикновена парламентарна 
законодателна процедура. В тази връзка Бундестагът констатира, че дори 
във вече съществуващите мрежови кодекси се посочват многобройни 
въпроси, които са политически съществени.

3. Регионални оперативни центрове (РОЦ)
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В член 32 от Предложението за Регламент за вътрешния пазар на 
електроенергия (преработен текст) се предвижда създаване на нови 
регионални оперативни центрове, които представляват обединение на 
националните оператори на електропреносни мрежи. Операторите на 
електропреносни мрежи осъществяват сътрудничество и сега – в рамките 
на т.нар. центрове за услуги (напр. CORESO). Тези центрове обаче не 
притежават компетентност за вземането на решения. Затова пък 
предложението на Европейската комисия предвижда собствена 
компетентност на регионалните центрове за услуги, която им позволява да 
вземат решения по въпроси от значение за сигурността на 
електроснабдяването.

Европейската комисия не е изложила съображения защо е необходимо 
предоставянето на това правомощие за вземането на решения и по каква 
причина преследваната от Комисията цел не може да се постигне в 
рамките на вече съществуващото регионално сътрудничество между 
операторите на преносни мрежи, а трябва да е чрез регионалните центрове 
за услуги. Доброволното сътрудничество между операторите на преносни 
мрежи се е доказало и при критични ситуации. Според Бундестага на 
Федерална република Германия изпитва съмнение относно ползите за 
обществото от такова изместване на правомощието за вземане на 
решения, особено като се има предвид и загубата на иновативност, когато 
функциите се съсредоточават в централни структури. Освен това 
Бундестагът на Федерална република Германия намира, че е трудно да се 
прокара разграничение между компетентностите и че са налице неясноти 
по въпросите за крайната отговорност, както и за много сериозни случаи 
на отговорност. Тези неясноти биха могли да се отразят на сигурността 
при оперирането на системите. По-специално основните аспекти на 
сигурността на снабдяването би следвало и занапред да бъдат управлявани 
самостоятелно от отделните държави членки.

4. Преработка на Регламента за ACER

С предложението си за този регламент Европейската комисия цели 
разширяване на компетентността на Агенцията. Функцията на създадената 
през 2009 г. въз основа на Регламент (ЕО) 713/2009 Агенция се състои в 
изпълнение на равнището на ЕС на регулаторните задачи, поети от 
държавите членки, и при необходимост – в координиране на мерките на 
техните органи. Агенцията:

– издава становища и препоръки, адресирани до операторите на преносни 
системи, регулаторните органи и до органите на ЕС;

– взема самостоятелни решения в посочените от регламента специфични 
случаи; и

– представя на Комисията необвързващи рамкови насоки („рамкови 
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насоки“) в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 714/2009 относно 
условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на 
електроенергия и с член 6 от Регламент (ЕО) № 715/2009 относно 
условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ.

В много от разпоредбите на предложението за регламента се предвижда 
разширяване на компетентността на Агенцията и промяна на реда за 
гласуване в нея.

Според Бундестага на Федерална република Германия някои разпоредби 
на предложението накърняват принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност съгласно член 6 от Протокол № 2 към Договора от 
Лисабон.

а) Такъв е случаят, от една страна, при разширяването на компетентността 
на Агенцията:

• В бъдеще при определени условия Агенцията ще притежава 
компетентност да взема крайните решения във връзка с всички 
регулаторни въпроси с „трансгранично значение“, които са в кръга на 
компетентността на националните регулаторни органи. Тази 
компетентност за вземане на крайните решения ще се упражнява не само 
по общо искане на компетентните национални регулаторни органи, а 
напротив, за целта ще е достатъчно като условие два национални 
регулаторни органи да не са могли да постигнат споразумение по даден 
въпрос в рамките на зададен кратък срок от шест (съответно максимално 
дванадесет) месеца. Досега такова правило се прилагаше само за въпроси 
във връзка с „трансграничната инфраструктура“ (член 6, параграф 8 от 
Регламент (ЕО) № 713/2009).

Понятието „трансгранично значение“ е неопределено. В условията на общ 
вътрешен пазар всяко положение потенциално може да се разглежда като 
имащо трансгранично значение. Достатъчно е един национален 
регулаторен орган да счете дадено положение за такова с трансгранично 
значение и да не постигне споразумение с националния регулаторен орган 
на съседна държава членка. Така в крайна сметка има опасност всички 
регулаторни въпроси да бъдат прехвърлени в кръга на компетентност на 
Агенцията.

• Освен това в предложението се предвижда възможността 
Европейската комисия да прехвърля на Агенцията и други задачи, които 
могат да включват и компетентност за вземане на решения (член 14). 
Досега беше възможно единствено прехвърлянето на задачи, които не 
обхващат компетентност за вземане на решения. Решението на въпроса за 
разпределянето на правомощията за вземане на решения между 
Комисията и Агенцията обаче е единствено от компетентността на 
законодателя на Съюза, а именно на Съвета и Европейския парламент.
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• Съгласно предложението се разширява ролята на Агенцията при 
вземането на решенията, за които е предвидено да се приемат под формата 
на мрежови кодекси в рамките на делегиран акт (член 5, параграф 2). В 
случаите, в които мрежовите кодекси предоставяха на националните 
регулатори компетентност за конкретизирането, съответно разработването 
на метод, националните регулаторни органи и досега намираха начин за 
съвместно изготвяне и единодушно приемане на предложение. При 
постигането на единодушие предложенията не се изпращаха на Агенцията 
за решение. В предложението обаче се предвижда занапред Агенцията да 
има право да проверява и адаптира изготвеното предложение. След това 
адаптираното предложение трябва да бъде прието с решение на Съвета на 
регулаторите („board of regulators“) с обикновено мнозинство.

• Предвижда се Агенцията да взема решение относно големината на 
регионалните оперативни центрове (член 8, параграф 2).

• Предвижда се промяна и на реда за приемане на решения относно 
положения с регионално значение (член 7): Съответните национални 
регулаторни органи няма да могат повече да вземат решения относно 
положения с регионално значение, а само да отправят препоръки до 
Съвета на регулаторите. Агенцията получава право да адаптира 
предложенията и в тези случаи.

Разширяването на компетентностите на Агенцията за вземане на крайните 
решения накърнява принципа на субсидиарност. В предложението си 
Европейската комисия не посочва съображения защо тази дълбока намеса 
в независимостта на националните регулаторни органи е необходима за 
предотвратяването на пречки на вътрешния пазар на електроенергия, 
дължащи се на несъгласувани решения.

Недефинираното възлагане на задачи на ACER посредством въвеждането 
на „компетентност за всичко“ по отношение на всички потенциално 
трансгранични положения или посредством възлагането на нови задачи на
ACER от страна на Комисията, които имат значение за вземаните решения 
(член 14), крие опасност от изместването към Агенцията и на 
компетентности без никакъв или само с второстепенен трансграничен 
елемент.

Освен това предоставянето на нови правомощия на ACER накърнява 
принципа на пропорционалност, тъй като значително надхвърля 
необходимото за постигането на преследваната от Комисията цел и трайно 
накърнява независимостта на националните регулаторни органи и 
участието им в конструктивен процес на вземане на решения в рамките на 
Агенцията, както и на приемливостта на взетите решения за адресатите.

Европейската комисия не е посочила мотиви и за това защо ACER трябва 
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да взема решенията относно големината на регионалните оперативни 
центрове. Колкото е по-голяма конфигурацията на регионалните 
оперативни центрове, толкова по-силни са и резервите на Бундестага 
срещу създаването на тези центрове. В това отношение не е видно защо на 
равнище на ЕС могат да се вземат по-добри решения.

б) Освен това принципите на субсидиарност и на пропорционалност са 
релевантни и за адаптирането на процесите за вземане на решения в 
рамките на самата Агенция:

• Така например се предвижда, че решенията на Управителния съвет и 
на Съвета на регулаторите вече да се приемат с обикновено мнозинство, 
като всички гласове са с еднаква тежест (принцип „one-country-one vote“) 
(член 19, член 23). Досега се изискваше мнозинство от две трети на 
присъстващите членове.

Действащото до момента изискване за мнозинство от две трети в тези 
органи обезпечава спазването на принципа на субсидиарност при всички 
дейности на Агенцията и служи като допълнителна гаранция за 
независимостта на националните регулаторни органи. Поради това следва 
да се обмисли въвеждане на квалифицираното мнозинство съгласно член 
16, параграф 4 от ДФЕС, т.е. на двойно мнозинство за приемането на 
решения от Управителния съвет на Агенцията.

• На последно място, в предложението се предвижда директорът на ACER вече 
сам да може да изготвя становища, препоръки и решения, без да ги съгласува със 
заинтересованите национални регулаторни органи (член 25).

Европейската комисия не е представила убедителни мотиви защо счита за 
недостатъчна действащата уредба, при която тази задача се изпълнява от 
националните регулаторни органи в условията на процес на сътрудничество.
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