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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Генералните кортеси на Кралство Испания 
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.

Генералните кортеси на Кралство Испания изпратиха 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

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 1/2017 НА СМЕСЕНАТА КОМИСИЯТА ПО 
ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г. ОТНОСНО 
НАРУШАВАНЕ НА ПРИНЦИПА НА СУБСИДИАРНОСТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО 
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРИЯ (ПРЕРАБОТЕН ТЕКСТ) (ТЕКСТ ОТ 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕИП)[COM (2016)0861 FINAL][COM (2016)0861 FINAL 
ПРИЛОЖЕНИЕ I][COM (2016)0861 FINAL ПРИЛОЖЕНИЕ II][2016/0379 (COD)] 
{SWD (2016)0410 FINAL ЧАСТИ 1 – 5}{SWD (2016)0411 FINAL}{SWD (2016)0412 
FINAL ЧАСТИ 1 И 2}{SWD (2016)0413 FINAL}

КОНТЕКСТ

A. Протоколът относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност към Договора от Лисабон от 2007 г., в сила от 1 декември 2009 г., 
установява процедура за контрол от страна на националните парламенти върху 
спазването на принципа на субсидиарност от европейските законодателни инициативи. 
Този протокол е въведен в Испания чрез Закон № 24/2009 от 22 декември 2009 г. за 
изменение на Закон № 8/1994 от 19 май 1994 г. В частност новият член 3, буква й), и 
новите членове 5 и 6 от Закон № 8/1994 представляват правното основание за 
настоящото мотивирано становище.

Б. Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите 
правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на 
електроенергия (преработен текст) и предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 
източници (преработен текст) бяха одобрени от Европейската комисия и предадени на 
националните парламенти, които разполагат със срок от осем седмици, за да проверят 
съблюдаването на принципа на субсидиарност в тези инициативи, който приключва на 
9 май 2017 г. за първата и на 17 май 2017 г. за останалите две.

В. На 30 март 2017 г. бюрото и председателите на смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз постигнаха споразумение да пристъпят към разглеждането на 
гореспоменатите европейски законодателни инициативи, като назначиха за докладчик 
д-р Пилар Рохо Ногера, депутат, и изискаха от правителството да представи доклада, 
предвиден в член 3, буква й) от Закон № 8/1994.

Г. В получените доклади на правителството се демонстрира, че двете предложения за 
директива съответстват на принципа на субсидиарност. Смесената комисия получи 
също така доклад на правителството, в който се изтъква нарушаването на този принцип 
в някои разпоредби от предложението за регламент. Комисията също така получи 
писма от парламента на Каталония, парламента на Ла Риоха, парламента на Кантабрия 
и Баския парламент, с които беше потвърдено запознаването с текста, приключването 
на разглеждането или фактът, че по него няма да бъде изготвено мотивирано 
становище.

Д. Смесената комисия по въпросите на Европейския съюз, на заседанието си на 26 
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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

1. Член 5, параграф 1 от Договора за Европейския съюз предвижда, че „принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност определят упражняването на 
[компетентността на Съюза]“ в съответствие с член 5, параграф 3 от Договора и че 
„по силата на принципа на субсидиарност [...] Съюзът действа само в случай и 
доколкото целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, както на централно, така и на регионално 
и местно равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие 
могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза“.

2. Анализираните законодателни предложения се основават на член 194, параграф 2 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, според който:

„2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Договорите, Европейският 
парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна 
процедура, установяват необходимите мерки за постигане на целите, посочени в 
параграф 1. Тези мерки се приемат след консултация с Икономическия и социален 
комитет и с Комитета на регионите.

Те не засягат правото на дадена държава членка да определя условията за използване на 
енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя 
общата структура на енергийното си снабдяване, без да се засягат разпоредбите на член 
192, параграф 2, буква в).“

3.

A. Предложение за директива и за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

Предложението за директива относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия, заедно с предложението за регламент, има за цел да адаптира 
регулаторната рамка на Общността към промените на пазарите на електроенергия в 
Европа, по-специално чрез увеличаване на генерирането на енергия от възобновяеми 
източници, по-активно участие на потребителите в енергийната система и подобряване 
на регионалното сътрудничество. 

Предложението е предшествано от няколко законодателни акта, приети през 
последните две десетилетия с цел създаване на вътрешен пазар за електроенергия в ЕС 
– по-специално трите законодателни пакета, приети между 1996 г. и 2009 г. с цел 
интегриране и либерализиране на пазарите – като това предложение се вписва по-
конкретно в законодателния пакет на ЕС „Чиста енергия за всички“, чиито приоритети 
са енергийната ефективност, насърчаване на лидерската позиция на ЕС в областта на 
възобновяемите енергийни източници и засилване на ролята на потребителите.

В интерес на яснотата и рационалността е необходимо да се пристъпи към 
преработване на съществуващите разпоредби, които да се обединят в единен текст в 
нов регламент.
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В директивата се установяват общите принципи, които държавите членки трябва да 
гарантират, така че електроенергийният пазар в ЕС да бъде конкурентоспособен, 
насочен към потребителите и недискриминационен. В нея също така се актуализират 
правилата относно евентуалните задължения за обществена услуга, които могат да 
бъдат наложени от държавите членки при определени обстоятелства. Директивата 
укрепва вече съществуващите права на потребителите и въвежда нови.

От своя страна новата структура на пазара на електроенергия, от която е част 
предложеният регламент относно вътрешния пазар на електроенергия, е замислена с 
цел да регулира един европейски пазар на електроенергия, който е вече физически 
интегриран и има нарастващ дял на възобновяемите енергийни източници. Поради това 
се преразглеждат настоящите правила за функциониране на пазарите на едро и се 
предлага хармонизирано в целия ЕС поведение, засилване на мерките за регионално 
сътрудничество и създаване на механизми за вземане на решения на наднационално 
равнище.

Считаме, че предложението за директива отговаря на принципа на субсидиарност, тъй 
като целите ѝ не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки 
(както на централно ниво, така и на регионално и местно равнище), а могат да бъдат по-
добре постигнати на равнището на Съюза, поради мащаба и въздействието на 
предложеното действие.

Въпреки това считаме, че някои точки от предложението за регламент не са съобразени 
с принципа на субсидиарност. Освен това считаме за непропорционално прилагането 
на тези мерки за Испания – държава, която не разполага с достатъчна междусистемна 
енергийна свързаност и е далеч от постигане на целта за 10% свързаност до 2020 г., тъй 
като тези мерки са обосновани с висока степен на енергийна свързаност и липса на 
физически бариери. Докато Испания не разполага с достатъчна степен на свързаност, 
прилагането на тези мерки към нашия пазар не е достатъчно обосновано и може да 
доведе до значителни смущения на пазара в ущърб на испанските потребители. 

Мерките, които не отговарят на принципа на субсидиарност, са следните:

– периодите за отстраняване на дисбаланса и за търгуването на енергията (член 7, 
параграф 4). Преминаването от настоящите периоди от един час към периоди от 
четвърт час води до големи разходи за потребителите поради необходимостта от 
смяна на измервателните системи, които се монтират понастоящем, както и поради 
смущения в установената понастоящем картина на цените, без достатъчна обосновка 
за необходимостта и положителното въздействие на тази мярка;

– делегираните актове, които би трябвало да бъдат напълно обосновани и обвързани 
със срокове по отношение на обхвата и процеса на изготвяне, предвид това, че 
според предложението тяхната употреба няма да бъде ограничена до несъществени 
специфични технически въпроси, а ще се прилагат без изключение към основните 
решения в областта на енергийната политика (член 31, параграф 3, член 46, параграф 
4, член 55, член 56, параграф 1, член 57, параграф 1, и член 59, параграф 11), като 
например, при установяването на мрежови кодекси;
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– определянето на тръжните зони: член 13 предполага предоставяне на изключителна 
компетентност на Комисията за решение в тази област, без никаква обосновка, че 
въпросното определяне на тръжните зони не може да бъде направено задоволително 
от държавите членки в съответствие с процедурата, която е в сила понастоящем 
(одобрена през 2015 г. и в процес на изпълнение), която предвижда участието на 
държавите членки;

– постепенното сближаване на методиките за определяне на тарифите за пренос и 
разпределение по препоръка на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 
енергия (ACER) (член 16, параграф 9);

– създаването на регионални оперативни центрове (РОЦ) (член 32), които 
представляват нови структури с независими правомощия за вземане на решения, 
които да заменят операторите на преносни системи в определени области, свързани 
със сигурността на доставките;

– проектирането на механизмите за осигуряване на капацитет (член 23). 
Предложението цели да се ограничи използването на тези механизми, като тази 
мярка успоредно с премахването на таваните за максималните цени и минималните 
цени, би могла да доведе до сериозни вреди на потребителите в страни, които не 
разполагат с достатъчна междусистемна енергийна свързаност;

– разрешени са механизми за осигуряване на капацитет, само когато оценката на 
европейско равнище на покритието на търсенето установи проблем с безопасността, 
без да се вземат предвид националните оценки, въпреки факта, че тези оценки 
продължават да са от ключово значение в страните със слаби междусистемни 
връзки. От друга страна проектирането на механизмите за осигуряване на капацитет 
допуска единствено технологии с емисии на СО2, които са по-ниски от 550 г 
СО2/kWh, без да се обосновава как установяването на този максимално допустим 
праг съответства на правото на държавите членки да определят своя енергиен микс и 
без да е проведена оценка на въздействието на този праг върху сигурността на 
доставките. И накрая, предложението задължава тези механизми да се отворят към 
други държави членки, въпреки че тази мярка би била обоснована единствено по 
отношение на държавите с достатъчен капацитет за обмен.

По принцип сме на мнение, че Комисията не е обосновала защо веществата, съдържащи 
се в тези изделия трябва да бъдат регулирани на равнище ЕС, и считаме, че те трябва да 
се уреждат на национално равнище, тъй като се отнасят до специфични местни 
условия.

До момента парламентът на Германия се произнесе в същия дух, като излезе с 
мотивирано становище с подобно съдържание, в което се счита, че принципът на 
субсидиарност не е спазен по отношение на делегираните актове, тръжните зони и 
регионалните оперативни центрове.

Б. Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на 
използването на енергия от възобновяеми източници (преработена)

С предложението за директива за насърчаване на използването на енергия от 
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възобновяеми източници се адаптира рамковата уредба за енергията от възобновяеми 
източници спрямо целите за 2030 г. по отношение на климата и енергетиката, одобрени 
от Европейския съвет през октомври 2014 г. – а именно, най-малко 27% от крайното 
потребление на енергия на равнище ЕС да бъде от възобновяеми източници. Комисията 
признава, че отрасълът се стреми да бъде лидер в областта на възобновяемата енергия в 
световен мащаб. Определят се шест области на действие:

1. Създаване на рамка, която да даде възможност за навлизането на възобновяемите 
енергийни източници в сектора на електроенергията, като целта е до 2030 г. 
половината от електричеството в Европа да произхожда от възобновяеми източници 
на енергия.

2. Укрепване на възобновяемите енергийни източници в сектора на отоплението и 
охлаждането, на който се падат 50% от общото енергийно търсене в Европа.

3. Декарбонизация на транспортния сектор по устойчив начин (все още 94% от 
транспорта е зависим от нефт).

4. Укрепване на правата на потребителите и информацията за тях.

5. Подобряване на критериите за устойчивост. Изхожда се от ангажимента на 
Комисията, че биомасата, използвана за производство на енергия, трябва да бъде 
устойчива.

6. Установяват се мерки за гарантиране на колективното изпълнение навреме на 
обвързващата цел на равнище ЕС, при отсъствие на задължителни национални цели.

Считаме, че предложението отговаря на принципа на субсидиарност, тъй като целите 
на предложеното действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки (както на централно ниво, така и на регионално и местно равнище), а 
могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, поради мащаба и 
въздействието на предложеното действие. 

От друга страна изглежда уместно окончателното предложение, което ще бъде 
одобрено, да позволява по-добро приспособяване към специфичните особености на 
държавите членки, по-специално като се отчита действителното равнище на 
междусистемните връзки във всяка държава членка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поради изложените по-горе съображения смесената комисия по въпросите на 
Европейския съюз счита, че по отношение на споменатите в точка 3 параграфи 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) не спазва принципа на 
субсидиарност, установен в действащия Договор за Европейския съюз.


	1125785BG_1498666530311_1125785BG.docx

