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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 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 Румъния изпрати мотивирано становище, което е приложено към настоящия 

документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

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 

Парламент на Република Румъния 

Сенат 

Букурещ, 4 април 2017 г. 

 

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 

 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на 

енергия (преработен) 

COM(2016)0863  

 

Сенатът на Румъния разгледа предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на  Агенция на Европейския съюз за 

сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен) — COM(2016)0863, в 

съответствие с Протокол № 2, приложен към подписания в Лисабон на 13 декември 

2007 г.  Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на 

Договора за създаване на Европейската общност. 

 

Като взе предвид доклада на комисията по европейски въпроси от 30.3.2017 г., 

Сенатът, на своето пленарно заседание от 4 април 2017 г.: 

I. стига до заключението, че настоящото предложение за регламент не е 

съобразено с принципите на субсидиарност и пропорционалност. 

II. счита следното: 

 

1. Инициативите, които се съдържат в зимния пакет за чиста енергия, следва да 

доведат до повишаване на сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз 

чрез реформиране на пазара на електроенергия и да създадат интегриран процес на 

управление и наблюдение, за да се гарантира, че действията в областта на енергетиката 

ще спомогнат за постигане на целите на енергийния съюз. 

2. В светлината на горното подкрепяме засиленото участие на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) при развитието на вътрешния 

пазар, както и ускоряването на прехода от мисия за наблюдение и консултации към по-

активно участие в регулаторния процес. 

3. Прилагането на разпоредбите на Третия енергиен пакет, хармонизацията на 

нормативната уредба, увеличаването на междусистемните връзки и свързвания на 

енергийните пазари, както и засилването на консултациите със съответните участващи 

страни, са основните елементи, предназначени за доизграждане на вътрешния енергиен 

пазар и за осигуряване на ефикасно и прозрачно действие на неговите механизми. 

4. Следва да се положат особени усилия, за да се избягва свръхрегулиране, 

увеличаване на броя на административните разпоредби и превръщане на ACER в 

общоевропейски регулатор, а именно чрез предоставянето на привилегии на ACER, 

която да издава препоръки „по собствена инициатива“, както е посочено в член 6, 

параграф 2. В светлината на целите, определени по отношение на създаването на 

ACER, както и на трудностите и проблемите, с които се сблъска и продължава да се 
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сблъсква тази институция, (особено по отношение на упражняването на надзор върху 

енергийните пазари), финансовият орган не би могъл да спази официално получените 

искания за осигуряване на необходимите човешки и финансови ресурси. 

5. По отношение на координирането на регионалните задачи в рамките на агенцията 

и на задачите, свързани с регионални оперативни центрове (членове 7 и 8), както и 

другите административни разпоредби, бяха идентифицирани редица елементи, които 

следва да бъдат уточнени: 

a. необходимостта от постигане на баланс между националните, регионалните и 

европейските аспекти и от съответствие с принципа на субсидиарност; 

б. разнородността на някои национални енергийни пазари, която все още е 

осезаема и също така се отразява в наличието на регулаторни пропуски или в 

определен национален подход; 

в. регионалното измерение на вътрешния пазар, разглеждан като междинен етап в 

осъществяването на интеграция на европейските енергийни пазари, който е 

вероятно да доведе до регионално разделение, до изолиран регионален подход и 

дори до създаване на регионални центрове на надмощие, което противоречи на 

целите на вътрешния пазар на ЕС; 

г. необходимостта от изясняване на регионалните процедури за сътрудничество и 

на ролята и отговорностите на националните органи, на ACER и на Съвета на 

регулаторите; 

д. разработването на нови административни разпоредби, планове за изпълнение и 

мерки за мониторинг, оценка и докладване, в противоречие със съществуващия 

подход по отношение на управлението на енергийния съюз, чиято цел е да се 

рационализират и планират изискванията за докладване и мониторинг; 

е. трудностите при осигуряването на съгласуваност и координация на различните 

центрове за вземане на решения с различни регионални интереси; 

ж. създаването на допълнителни механизми за анализ и вземане на решения, което 

може да доведе до увеличаване на бюрокрацията и нарушаване на потока на 

данни и информация между държавите членки, което засяга сигурността на 

доставките и наблюдението на пазара; 

з. периодът на редуване на регулаторните органи, отговарящи за координацията на 

регионалните подгрупи – съкращаването на този срок от две години на една 

година трябва да се обмисли, като се уподоби на ротационния принцип на 

председателство на Съвета на ЕС (да се предоставят възможности на всички 

регулаторни органи и да се избегнат евентуални злоупотреби, породени от по-

дългия координационен период); 

и. дейностите по регулиране и решенията, взети от директора на ACER и Съвета на 

регулаторите, се основават на работните групи, създадени специално за 

определяне на посоката на действие и съставени от представители на 

регулаторните органи и персонал с високи професионални качества. Всички 

членове на групите следва да действат независимо от каквито и да било 

интереси с цел да се спомогне за правилното вземане на решения; 

й. при липсата на задоволителен и сигурен бюджет доброволните вноски от някои 

държави членки или регулаторни органи биха могли да окажат отрицателно 

въздействие върху представителството или дори върху процеса на вземане на 

решения. 

6. Създаване на регионални оперативни центрове (РОЦ) наднационалното 

наблюдение от страна на ACER може да окаже влияние върху процеса на 
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хармонизация, като това доведе до нова форма на разделяне на регионално равнище, 

като някои държави или органи може да получат възможността да налагат мерки и 

решения в ущърб на тези, които имат слаби регулаторни правомощия или правомощия 

за вземане на решения. Освен това регионалният подход ще доведе до прекъсване на 

потока от данни и информация между държавите членки, когато става дума за 

коригирането на недостатъците във функционирането на пазара (в резултат на 

регионалната организация на пазара въпросите от интерес за даден регион няма да 

бъдат известни на членовете от друг регион, което може да доведе до дублиране на 

мониторинга и изпълнението, както и до слабости). Законодателният пакет трябва да 

бъде съставен с цел непрекъснато да се следи проблематиката на вътрешния пазар на 

електроенергия. Регионализацията следва да бъде само преходен етап по пътя към 

вътрешния пазар, който е за предпочитане да бъде възможно най-кратък. 

7. Създаването на регионални оперативни центрове представлява важна стъпка и 

изисква задълбочен анализ на въпросите, свързани с прехвърлянето на правомощия от 

национално равнище (ОПС (оператори на преносни системи)) към регионално 

равнище, особено когато става дума за сигурност. 

Съгласно предложението за законодателен пакет предоставянето на обвързващи 

правомощия на регионалните оперативни центрове е несъвместимо със задълженията 

на държавите членки по отношение на сигурността на доставките. Споделянето на 

отговорностите между националните ОПС и регионалната структура поражда риск за 

законосъобразността и дори политически риск, като оказва въздействие върху 

ефективното функциониране на националната електроенергийна система. Технически 

решения не може да бъдат вземани от два различни субекта за различни времеви 

хоризонти или чрез извличане на набор от елементи и процеси. Националната 

енергийна система действа по интегриран начин, а ОПС, чиято отговорност е да 

осигурят сигурно и стабилно действие на националната енергийна система, не може да 

бъдат лишени от правото да вземат решения за тази цел.  Евентуалното прехвърляне на 

стандартните услуги и задачи на РОЦ трябва да бъде оценено по-добре и да се 

осъществява от ОПС – те най-добре познават структурата и слабите страни на своите 

системи и вече имат богат опит, когато става въпрос за регионално координирани 

действия. По отношение на член 9 („Задачи на Агенцията по отношение на 

номинираните оператори на пазара на електроенергия“) и член 10 („Задачи на 

Агенцията по отношение на адекватността на производството на електроенергия и 

готовността за справяне с рисковете“) считаме, че като се има предвид, че 

сертифицирането и назначаването на номинирани оператори на пазара на 

електроенергия (НОПЕ) се извършва от националните регулаторни органи, те следва да 

разполагат с правомощия да регламентират и да издават задължителни решения 

относно НОПЕ. Въвеждането на дейности по координиране в рамките на ACER за 

проблеми, като например оценка на адекватността на производството на 

електроенергия, ще изисква значителни усилия от страна на агенцията, която вече се 

сблъсква с недостиг на човешки и финансови ресурси. Липсата на ресурси вероятно би 

застрашила този процес. За разрешаване на трансгранични проблеми Европейската 

агенция трябва да се намеси, но предвид специфичните характеристики на всяка 

национална система те не могат да бъдат разглеждани на регионално или на 

паневропейско равнище, дори ако засягат функционирането на системите в съседните 

държави. Ограничението на обхвата на регулиране в полза на координираните действия 

е много вероятно да донесе ползи за потребителите, при условие че бъдат завършени 

процесът на хармонизация на политиките и функционирането на системите. 
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8. Предоставянето на правомощия на ACER няма да улесни уреждането на 

проблеми, свързани с по-бързото интегриране на пазарите в рамките на деня, за ден 

напред или балансирането на процесите, тъй като тези въпроси зависят от степента на 

интеграция на всяка държава членка, от техническите и функционалните 

характеристики на мрежите и операционните системи, както и от зрелостта на пазарите 

и на операторите на тези пазари. Промяната на процеса на вземане на решения в 

рамките на Управителния съвет, Съвета на регулаторите и регионалните подструктури 

от две трети на обикновено мнозинство (член 19, параграф 5 и член 23, параграф 1) 

породи разнородни мнения; тази промяна има вероятност да повлияе на баланса при 

вземането на решения, създаден в рамките на ACER, и съществува опасността 

правомощието за вземане на решение да бъде централизирано и значението на Съвета 

на регулаторите да бъде отслабне. Когато  е необходимо участието на Съвета на 

регулаторите, становищата, препоръките и решенията, издадени от ACER следва да се 

предоставят само въз основа на мнозинство от две трети. Промяната по отношение на 

процеса на вземане на решения в рамките на Съвета на регулаторите също намалява 

ефекта, преследван с новите законодателни промени, а именно засилването на ролята и 

подходящото участие на ACER в процеса на регулиране (такъв пример би била ролята, 

предоставена на Съвета на регулаторите съгласно член 5, параграф 2 относно 

одобряването на реда, условията и методиките за прилагането на мрежови кодекси и 

насоки). Освен това предложените промени по член 5, параграф 2, а именно 

възможността, че ACER, „преди да одобри реда и условията или методиките, 

Агенцията ги преразглежда и променя [...], за да се гарантира, че те са в съответствие с 

целта на съответния мрежов кодекс или насока“, може да бъдат извън правната рамка и 

да излизат извън задачите на Агенцията, особено когато става въпрос за Съвети на 

регулатори, които приемат решения с обикновено мнозинство. 

III. Подчертава, че предвид метода на назначаване на членовете на Съвета на 

регулаторите, засилването на ролята на този орган се отразява на целия процес на 

вземане на решения и на съществуващия баланс между органите за вземане на решения 

на ACER. 

Председател на Сената 

Юлиан-Клаудиу МАНДА 

 


