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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската 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.

Сенатът на Френската република изпрати 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

Резолюция по европейски въпроси, съдържаща мотивирано становище относно 
съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за регламент относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) с референтен номер 
COM(2016) 861 final, което е част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по икономически въпроси със 
следното съдържание:

Вж. броеве: Сенат 548 (2016 – 2017 г.).

Предложението за регламент относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен 
текст) с референтен номер COM(2016) 861 final, публикувано на английски на 30 
ноември 2016 г. и на френски на 23 февруари 2017 г., представлява част от пакета 
„Чиста енергия за всички европейци“.

То има за цел да насърчи сближаването на методите за определяне на тарифите за 
пренос и разпределение на електроенергия. Предложението съдържа принципите и 
процедурите, приложими към координираната оценка на съответствието между 
ресурсите и търсенето. В него се преработват задачите и функциите на Европейската 
мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия – обикновено 
обозначавана с акроним от английски език ENTSO-E, създадена през 2009 г. с третия 
енергиен пакет.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните съображения:

– приемането на общи за държавите членки правила, регулиращи пазара на 
електроенергия е в съответствие с идеята за създаване на енергиен съюз, който 
Сенатът принципно одобрява;

– при все това, тъй като енергетиката е от споделена компетентност, е целесъобразно 
намесата на Съюза да се ограничи до цели, които не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза;

1. Относно регионалните оперативни центрове:

– с член 32 от предложението за регламент COM(2016)861 final се създават 
регионални оперативни центрове, които обхващат няколко държави членки, в 
съответствие с разделението, извършено от Агенцията на ЕС за сътрудничество 
между регулаторите на енергия (ACER);

– член 38 от предложението разрешава на всеки център да изпраща до националните 
оператори обвързващи решения в четири области, които са от съществено значение 
за сигурността на доставките: „координирано изчисляване на капацитета“, 
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„координиран анализ на сигурността“, „регионално оразмеряване на резервния 
капацитет“ и „изчисляване на максималния входен капацитет, който е на 
разположение за участието на чуждестранен капацитет в механизми за осигуряване 
на капацитет“;

– във връзка със сигурността на доставките, тези четири области биха могли с 
основание да са предпочитани за доброволно сътрудничество, но суверенитетът на 
държавите членки в тази област се противопоставя на прехвърлянето на 
компетентност в полза на т.нар. „регионална“ структура;

2. Относно сключването на договори за капацитет за един и същ период на доставки:

– с член 21 от предложението за регламент се предоставя възможност за 
„доставчиците на капацитет [...] да участват в повече от един механизъм за един и 
същ срок на доставяне“;

– тази разпоредба би представлявала сериозна заплаха за сигурността на доставките в 
случай на недостиг на доставки едновременно в поне две области, обхванати от 
договори за капацитет, тъй като единствената санкция, предвидена при 
неизпълнение спрямо доставчика, е заплащането на обезщетения;

– следователно в настоящата си форма член 21 възпрепятства държавите членки да 
провеждат договорна политика за гарантиране на сигурността на доставките на 
електроенергия в случай на недостиг на предлагането спрямо търсенето.

Поради тези причини Сенатът счита, че предложението за регламент 
COM(2016)861 final не е съобразено с принципа на субсидиарност.

Прието решение на Сената от 16 май 2017 г.

Председател,

Подпис: Жерар ЛАРШЕ
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