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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на Сейма на Република Полша 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 съображенията, поради които счита, че въпросният проект не 

е съобразен с принципа на субсидиарност. 

Сеймът на Република Полша 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 

Приложение към резолюцията 

на Сейма на Република Полша 

от 11 май 2017 г. 

 

Мотивирано становище на Сейма на Република Полша от 11 май 2017 г., в което 

се излагат съображенията, поради които Сеймът счита, че предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на 

електроенергия (преработен текст) не е съобразено с принципа на субсидиарност 

След като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM 

(2016)0861), Сеймът на Република Полша счете, че предложението е несъвместимо с 

принципа на субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския 

съюз (ДЕС).  Предложението нарушава принципа на субсидиарност, тъй като 

предложеният регламент не предоставя никаква гаранция, че целите на предложеното 

действие могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Европейския съюз, 

отколкото чрез действия, предприети на национално равнище.  

Сеймът е на мнение, че не са допустими задължителни решения на равнище ЕС 

за изграждане на трансгранични връзки, които биха могли да предизвикат промяна в 

общия микс на енергийните доставки – преминаване от местно производство към внос. 

Докато необходимостта от полагане на усилия за постигане на целта, закрепена в 

член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

(насърчаване на взаимната свързаност на енергийните мрежи) не се поставя под въпрос, 

трябва да се изтъкне, че това не е същото като вземането на решения на равнище ЕС 

относно изграждане на такива междусистемни връзки или относно задължаване на 

държавите членки за изграждането им, без да се вземат предвид икономическата 

ефективност и решенията на държавите членки относно общия микс на енергийните 

доставки. Въпреки че Полша, както и другите държави членки, трябва да допринася в 

усилията за постигане на целите на общия енергиен пазар на ЕС чрез изграждане на 

връзки между енергийните мрежи, предложените административни средства отиват 

твърде далеч. 

Сеймът е на мнение, че принципът на субсидиарност се нарушава от 

разпоредбите в предложението за регламент, с които се проправя пътят за мерки на 

равнище ЕС, засягащи микса на енергийните доставки, в случай че бъдат приложени 

мерки за енергийния сектор, които: 

1) въвеждат забрана за разработването на двупродуктов пазар и за използването 

на местни енергийни ресурси за решаване на проблема с недостатъчните ресурси на 

национално равнище в случаите, когато са налице достатъчно европейски ресурси, и 

въвеждат задължение за третиране на междусистемните връзки и на оптимизацията на 

потреблението като приоритет (а не като равностоен източник) (член 23 от 

предложението за регламент); 

2) въвеждат ограничения на емисиите на CO2 в предложените мерки за подкрепа 

на развитието на нови производствени капацитети (пазари на капацитет) по отношение 

на субектите, които участват в двупродуктов пазар, което на практика ще доведе до 
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изключване на производителите на въглища от участие в двупродуктовия пазар 

(член 23, параграф 4 от предложението за регламент).  Запазването на това ограничение 

по отношение на вътрешния пазар фактически би довело до изключване на най-

икономичните и гъвкави мерки, насочени към разрешаване на проблема с 

недостатъчния производствен капацитет, което очевидно би рефлектирало в 

повишаване на разходите, необходими за поддържане на пазар на капацитет, за 

крайните потребители. Това на свой ред би довело пряко до значителен ръст на 

енергийната бедност, което обаче противоречи на целите на енергийната политика на 

ЕС; 

3) изискват всички приходи от разпределението на междусистемен капацитет да 

се използват за поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети, а не като 

доходи, които се вземат предвид при изчисляването на тарифите (член 17 от 

предложението за регламент). 

По мнението на Сейма предложеният регламент освен това не изпълнява и 

формалните изисквания за спазване на принципа на субсидиарност. Комисията не успя 

да представи достатъчно доказателства, че целите на предложения регламент не биха 

могли да бъдат по-добре регулирани на равнището на държавите членки. Тази липса на 

доказателства, по-специално липсата на данни в качествено и количествено отношение, 

представлява нарушение на член 5 от Протокол № 2 относно прилагането на 

принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към ДЕС и към 

ДФЕС. Освен това, тази липса на обосновка прави много трудно, ако не и невъзможно, 

за националните парламенти да оценяват спазването на принципа на субсидиарност, 

което е тяхно право (член 5, параграф 3 и член 12, буква б) от ДЕС и член 6 от 

Протокол № 2). С оглед на изложеното може да се заключи също, че предложеният 

регламент съставлява нарушение и на член 4, параграф 3 от ДЕС, който предвижда, че 

по силата на принципа на лоялното сътрудничество Съюзът и държавите-членки при 

пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от 

Договорите. 

В заключение Сеймът на Република Полша счита, че предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на 

електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0861) нарушава принципа на 

субсидиарност. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

на Сейма на Република Полша 

от 11 май 2017 г. 

за обявяване на предложението за Регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) за 

несъвместимо с принципа на субсидиарност 

 

 

Съгласно член 148сс от Правилника за дейността на Сейма, Сеймът на Република 

Полша установява, че предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM 

(2016)0861) е несъвместимо с принципа на субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 

от Договора за Европейския съюз. Предложението нарушава принципа на 

субсидиарност, тъй като предложеният регламент не предоставя никаква гаранция, че 

целите на предложеното действие могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на 

Европейския съюз, отколкото чрез действия, предприети на национално равнище. 

Мотивираното становище, в което се излагат съображенията, поради които Сеймът 

счита, че предложението не е съобразено с принципа на субсидиарност, се прилага към 

настоящата резолюция. 
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Приложение към резолюцията 

на Сейма на Република Полша 

от 11 май 2017 г. 

Мотивирано становище на Сейма на Република Полша от 11 май 2017 г., в което 

се излагат съображенията, поради които Сеймът счита, че предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на 

електроенергия (преработен текст) е несъвместимо с принципа на субсидиарност 

След като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM 

(2016)0861), Сеймът на Република Полша счете, че предложението е несъвместимо с 

принципа на субсидиарност, уреден в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския 

съюз (ДЕС). Предложението нарушава принципа на субсидиарност, тъй като 

предложеният регламент не предоставя никаква гаранция, че целите на предложеното 

действие могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Европейския съюз, 

отколкото чрез действия, предприети на национално равнище. 

Сеймът е на мнение, че не са допустими задължителни решения на равнище ЕС 

за изграждане на трансгранични връзки, които биха могли да предизвикат промяна в 

общия микс на енергийните доставки – преминаване от местно производство към внос. 

Докато необходимостта от полагане на усилия за постигане на целта, закрепена в 

член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

(насърчаване на взаимната свързаност на енергийните мрежи) не се поставя под въпрос, 

трябва да се изтъкне, че това не е същото като вземането на решения на равнище ЕС 

относно изграждане на такива междусистемни връзки или относно задължаване на 

държавите членки за изграждането им, без да се вземат предвид икономическата 

ефективност и решенията на държавите членки относно общия микс на енергийните 

доставки. Въпреки че Полша, както и другите държави членки, трябва да допринася в 

усилията за постигане на целите на общия енергиен пазар на ЕС чрез изграждане на 

връзки между енергийните мрежи, предложените административни средства отиват 

твърде далеч. 

Сеймът е на мнение, че принципът на субсидиарност се нарушава от 

разпоредбите в предложението за регламент, с които се проправя пътят за мерки на 

равнище ЕС, засягащи микса на енергийните доставки, в случай че бъдат приложени 

мерки за енергийния сектор, които: 

1) въвеждат забрана за разработването на двупродуктов пазар и за използването 

на местни енергийни ресурси за решаване на проблема с недостатъчните ресурси на 

национално равнище в случаите, когато са налице достатъчно европейски ресурси, и 

въвеждат задължение за третиране на междусистемните връзки и на оптимизацията на 

потреблението като приоритет (а не като равностоен източник) (член 23 от 

предложението за регламент); 

2) въвеждат ограничения на емисиите на CO2 в предложените мерки за подкрепа 

на развитието на нови производствени капацитети (пазари на капацитет) по отношение 

на субектите, които участват в двупродуктов пазар, което на практика ще доведе до 
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изключване на производителите на въглища от участие в двупродуктовия пазар 

(член 23, параграф 4 от предложението за регламент). Запазването на това ограничение 

по отношение на вътрешния пазар фактически би довело до изключване на най-

икономичните и гъвкави мерки, насочени към разрешаване на проблема с 

недостатъчния производствен капацитет, което очевидно би рефлектирало в 

повишаване на разходите, необходими за поддържане на пазар на капацитет, за 

крайните потребители. Това на свой ред би довело пряко до значителен ръст на 

енергийната бедност, което обаче противоречи на целите на енергийната политика на 

ЕС; 

3) изискват всички приходи от разпределението на междусистемен капацитет да 

се използват за поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети, а не като 

доходи, които се вземат предвид при изчисляването на тарифите (член 17 от 

предложението за регламент). 

По мнението на Сейма освен това предложеният регламент не изпълнява и 

формалните изисквания за спазване на принципа на субсидиарност. Комисията не успя 

да представи достатъчно доказателства, че целите на предложения регламент не биха 

могли да бъдат по-добре регулирани на равнището на държавите членки. Тази липса на 

доказателства, по-специално липсата на данни в качествено и количествено отношение, 

представлява нарушение на член 5 от Протокол № 2 относно прилагането на 

принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към ДЕС и към 

ДФЕС. Освен това, тази липса на обосновка прави много трудно, ако не и невъзможно, 

за националните парламенти да оценяват спазването на принципа на субсидиарност, 

което е тяхно право (член 5, параграф 3 и член 12, буква б) от ДЕС и член 6 от 

Протокол № 2).  С оглед на изложеното може да се заключи също, че предложеният 

регламент съставлява нарушение и на член 4, параграф 3 от ДЕС, който предвижда, че 

по силата на принципа на лоялното сътрудничество Съюзът и държавите-членки при 

пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от 

Договорите. 

В заключение Сеймът на Република Полша счита, че предложението за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на 

електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0861) нарушава принципа на 

субсидиарност. 


