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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 за 
създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между 
регулаторите на енергия
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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

Nº 108

СЕНАТ

РЕДОВНА СЕСИЯ 2016 – 2017 г.

5 април 2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

Единствено окончателната печатна версия се приема за оригинален текст

ЕВРОПЕЙСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съответствието с принципа на субсидиарност на предложението за 
регламент  на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на 

Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(COM(2016)863 final)

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. номерата: Сенат 476 (2016 – 2017 г.).
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Публикуваното на 30 ноември 2016 г. в рамките на пакета „Чиста енергия за всички 
европейци“ предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на 
енергия (COM(2016) 863 final) внася редица изменения на правилата, от които се 
ръководи Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), 
създадена на 13 юли 2009 г. с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета: предложението разширява нейния обхват на дейност, така че той да включва 
всички въпроси с трансгранично енергийно измерение, без да определя априори никакви 
граници; предложението добавя нови регионални правомощия в рамките на Съюза; и 
освен това то позволява вземането на решения с обикновено мнозинство на членовете, 
присъстващи в Управителния съвет, вместо с три четвърти от присъстващите членове, 
както е понастоящем.

като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните съображения:

– наличието на орган, отговарящ за улесняване на сътрудничеството между 
националните регулатори на енергия представлява предимство за Европейския съюз;

– до този момент настоящият обхват на дейност не е бил обект на критика;

– Европейската комисия се въздържа да посочи и най-малкото фактическо основание 
за предложеното двойно разширение на областите на интервенция, чиято 
комбинация може да превърне органа за сътрудничество в заместител на 
наднационална агенция, разполагаща с правомощието да взема решения вместо 
националните регулатори винаги когато свързан с енергетиката въпрос засяга повече 
от една държава членка;

– последствията от това развитие се засилват вследствие на преминаването към 
вземане на решения с обикновено мнозинство на присъстващите членове вместо с 
квалифицирано мнозинство от две трети, при това въпреки че предложението се 
стреми да запази принципа, съгласно който всяка държава членка разполага с един 
глас, което е в противоречие с принципа за относителното тегло на населението, 
несъмнено изключително важен за предоставяне на необходимата демократична 
основа на решенията на орган, който занапред ще бъде регулаторен.

Поради тези причини Сенатът счита, че предложението за регламент COM (2016) 863 
final не е съобразено с принципа на субсидиарност.

Прието решение на Сената от 5 април 2017 г.

Председателят,
Подпис: Жерар ЛАРШЕ
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