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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Румъния 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.

Камарата на депутатите на Румъния 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

В съответствие с членове 67 и 148 от Конституцията на Румъния в новообнародваната ѝ 
редакция, със Закон 372/2013 за сътрудничеството между Парламента и 
Правителството по европейски въпроси и с членове 160–185 от Правилника за работа 
на Камарата на депутатите, приет въз основа на Решение 8/1994 на Камарата на 
депутатите в новообнародваната му редакция, с последващи изменения и допълнения,

Камарата на депутатите прие следното решение.

Член единствен – след като взе предвид Мотивирано становище № 4c-l9/170, прието от 
Комисията по европейски въпроси на заседанието ѝ от 3 май 2017 г., Камарата на 
депутатите:

1. отбелязва, че са налице предвидените в Договорите условия, позволяващи 
упражняването на парламентарен контрол за субсидиарност върху горепосоченото 
предложение за регламент: 2. това е законодателен текст, който се отнася до област на 
компетентност, която не е предоставена изключително на Съюза по смисъла на член 4, 
параграф 1 и член 5, параграф 2 от Договора за ЕС, както и член 2, параграф 6 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.

2. отбелязва, че поради очевидните трансгранични аспекти мярката на равнището на 
Съюза за постигане на желаните цели би била обоснована, ако предложените 
регулаторни мерки биха били в съответствие с Договорите на Съюза.

3. счита, че създаването на регионални оперативни центрове по член 32 от 
предложението като структури, съставени от националните оператори на превози и 
притежаващи правомощие да вземат решения, не предлага никакво подобрение на 
настоящия механизъм за сътрудничество между националните оператори, като същият 
не съдържа прехвърляне на правомощия за вземане на решения и е доказал своята 
ефективност в отговор на кризи в снабдяването с електроенергия. Ето защо 
предвижданата промяна, състояща се в създаването на трансгранични центрове с 
правомощия за вземането на решения, не изглежда обоснована.

4. счита, че оправомощаването на регионалните оперативни центрове да приемат 
обвързващи актове е несъвместимо с отговорностите на държавите членки за 
сигурността на доставките на електроенергия, както и че разделянето на 
отговорностите между съответните национални и регионални оператори би могло да 
доведе до риск от регулаторен конфликт и даже до разногласия на равнището на 
създаване на политиките, които да имат отражение върху експлоатацията на 
националните електроенергийни системи, без да се постига напредък в конвергенцията 
към единен пазар на електроенергия.

5. подчертава, че въвеждането на „трансгранично значение“ като условие за 
упражняване на правомощия за вземане на решения от страна на Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) крие постоянен риск от 
произволно прехвърляне на национални регулаторни права, тъй като всяко разногласие 
между регулаторните агенции на съседни държави членки би могло да бъде 
представено от тях като трансграничен проблем в рамките на регулаторната рамка за 
единния пазар.
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6. счита, че задължението, предвидено в предложението за регламент за националните 
регулаторни органи да представят предложенията за регионално сътрудничество на 
Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ), пряко нарушава 
принципа на субсидиарност.

7. призовава за по-голяма яснота относно начина за определяне на тръжни зони в 
съответствие с правомощията на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на
енергия (ACER), като се има предвид, че предложението за регламент предвижда 
прехвърляне на правомощия за вземане на решения от държавите членки към Съюза по 
отношение на разпределението на капацитета и управлението на претоварването, 
въпреки че актът е с предимно технически характер, и освен това въвежда право на 
ACER да одобрява методиката и допусканията, използвани за преконфигуриране или 
алтернативна конфигурация на тръжните зони, които би следвало да бъдат 
предварително договорени от държавите членки.

8. отбелязва, че предоставените на Европейската комисия правомощия да добавя нови 
отговорности за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (член 14 
от предложението) обхваща възлагане на допълнителни правомощия за вземане на 
решения, което е извън сферата на компетентност на Комисията по силата на 
Договорите и е от изключителната законодателна компетентност на държавите членки.

9. счита, че предложените правила са твърде подробни и че въвежданите с регламента 
видове административни документи, а именно решения и препоръки на „регионалните 
оперативни центрове“, както и одобрения, издавани от Агенцията за сътрудничество 
между регулаторите на енергия (ACER), могат да подкопаят ефективността на 
решенията, вземани от регулаторните органи на държавите членки.

10. изтъква, че дерегулирането на пазара на енергия с регулирани тарифи, което е 
спряно единствено по съображения за борба срещу енергийната бедност и закрила на 
уязвимите домакинства, не следва да засяга правото на държавите членки да защитават 
своите собствени потребители и да гарантират тяхната икономическа 
конкурентоспособност, като показателите се различават в отделните държави членки.

11. обръща внимание на трудностите при осигуряването на съгласуваност и 
координация между националните органи в рамката за вземане на решения, въвеждана 
с предложението; това единствено създава редица центрове за вземане на решения с 
различни гледни точки и с произволни или прекомерни правомощия по отношение на 
прехвърлянето на правомощия за вземане на решения, водещо до сложна, неефикасна и 
бюрократична система, като тези трудности вероятно ще се отразят на правомощията 
на държавите членки за вземане на решения, същевременно без да се повишава 
ефективността на равнището на Съюза, към която се стреми предложението за 
регламент.

12. счита, че след като предложението за регламент необосновано прехвърля към 
органите на Съюза правомощия за вземане на решения, които очевидно могат да бъдат 
вземани по по-ефективен начин на равнището на държавите членки, и че това 
предложение е без достатъчна добавена стойност по отношение на постигане на целите, 
е налице нарушение на принципа на субсидиарност, което налага мотивирано 
становище.
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Настоящото решение беше прието от Камарата на депутатите на заседанието ѝ от 9 май 
2017 г. в съответствие с разпоредбите на член 76, параграф 2 от Конституцията на 
Румъния в новообнародваната ѝ редакция.

Петру-Габриел ВЛАСЕ
Председател на Камарата на депутатите

Букурещ, 9 май 2017 г.
№ 36

Георгица Тоба 
Ръководител на отдел „Законодателни 
актове“
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