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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Сената 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.

Сенатът 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

На пленарното си заседание на 9 май 2017 г., след като разгледа предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на 
електроенергия (преработка), COM (2016)0861, Сенатът на Румъния счете в 
съответствие с Протокол № 1, приложен към Договора от Лисабон, че предложението 
не е съобразено с принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

1. Сенатът на Румъния прецени, че предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработка) не е 
съобразено с принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

2. Сенатът на Румъния счита, че:

а) инициативите в рамките на „Пакета от мерки за зимата“ за чиста енергия, 
включително настоящото предложение за регламент следва да подобрят сигурността на 
енергийните доставки в Европейския съюз, да реформират пазара на електроенергия и 
да създадат интегриран процес на управление и наблюдение, с цел постигане на целите 
на енергийния съюз.
б) преструктурирането на рамката за пазара следва да отговаря на специфичните нужди 
на конвенционалните енергийни източници и новите технологии, както и на 
ефективното използване на междусистемните капацитети.

3. Счита следното:

а) пакетът от законодателни актове следва да бъде разработен с цел постоянно 
разглеждане на въпроса за вътрешния пазар на електричество и за предотвратяване на 
всякакъв потенциален изолиран регионален подход или създаване на енергийни 
центрове на регионално равнище, така че да не се стига до подмяна на въпросите във 
връзка с единния пазар от проблеми във връзка с регионализацията.
Реформата следва винаги да държи сметка за разходите във връзка с прехода и за 
способността на държавите членки да поемат тези разходи от гледна точка на 
достъпността и конкурентоспособността.
б) друг чувствителен аспект се отнася до предложението за изключване на мощности с 
емисии над 550 g CO2/kWh от механизмите за изграждане на капацитет, което налага 
допълнителен анализ по -специално с оглед на въпросите във връзка с адекватността и 
енергийната сигурност.
въвеждането на ограничение от 550 g CO2/kWh за мощностите за производство на 
електроенергия ще доведе единствено до отстраняването на една технология от 
механизмите за осигуряване на капацитет, а именно на енергопроизводството на 
въглеродна основа.
Идеята за разработване на единна методика за изчисляване на адекватността за всички 
държави членки е устойчива, но оценката на адекватността следва да се извършва 
първо на национално равнище, а след това на регионално равнище.
Извършването на подходяща оценка на европейско равнище би могло да допълва 
националните оценки, но не следва да ги замества.
Механизмите за осигуряване на капацитет следва да бъдат оценявани най-напред на 
национално равнище, а след това и на регионално равнище, с цел да се противодейства 
на непредвидимия характер на възобновяемите енергийни източници, докато не бъдат 
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създадени ефикасни и достъпни капацитети за съхранение на електроенергия.
в) следващ аспект се отнася до либерализирането на енергийния пазар и запазването на 
възможността за дерогации от регулираните тарифи, допустими обаче само с цел борба 
срещу енергийната бедност и закрила на уязвимите домакинства – потребители.
Всяка държава членка следва да има правото да защитава своите уязвими потребители 
и да гарантира конкурентоспособност на своите икономически субекти, като това 
положение следва да бъде ясно отразено в законодателния пакет.
Задължение на всяка държава членка е да установи степента на уязвимост и начина, по 
който тя възнамерява да защитава потребителите.
Равнището на уязвимост се различава между отделните държави, като по подобен 
начин има и ще продължи да има разлика в ресурсите, необходими за защита на 
уязвимите потребители.
В контекста на борбата срещу енергийната бедност съществено значение в 
съответствие с принципа на субсидиарност имат начините за идентифициране на 
уязвимите клиенти и за определяне на мерките за защита на тези лица, които могат да 
бъдат предприети на национално равнище, поради което тези функции следва да 
останат от изключителната компетентност на държавите членки, като наред с това се 
запази и възможността за дерогации от регулираните тарифи.
г) създаването на регионални оперативни центрове изисква задълбочен анализ на 
въпросите, свързани с прехвърлянето на правомощия от национално равнище (ОПС 
(оператори на преносни системи)) към регионално равнище (РОЦ (регионални 
оперативни центрове).
Счета, че оправомощаването на регионалните оперативни центрове да приемат 
обвързващи актове е несъвместимо с отговорностите на държавите членки за 
сигурността на енергийните доставки, както и че разделянето на отговорностите между 
националните и регионални оператори би могло да засегне ефикасната експлоатация на 
националната електроенергийна система.

За председател на Сената
Юлиан-Клаудиу МАНДА
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