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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Федералния съвет на Република Австрия относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Федералният съвет на Република Австрия 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

E21/SB-BR/2017

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

представено на основание на член 23g, алинея 1 от Федералния конституционен закон 
във връзка с член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, от комисията по въпросите на ЕС на Федералния 
съвет от 9 май 2017 г.

COM(2016) 864 final

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите 
правила на вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (текст от значение за 
ЕИП)

A. Мотивирано становище

Настоящото предложение не е съвместимо с принципа на субсидиарност.

Б. Обосновка

В областта на енергийната политика на ЕС съществува един голям приоритет, а именно 
така нареченият „пакет за енергиен съюз“ на Европейската комисия. Европейската 
комисия представи този пакет в края на 2016 г./началото на 2017 г. Той съдържа набор 
от мерки, който обхваща областите енергийна ефективност, разгръщане и интегриране 
на енергията от възобновяеми източници, екодизайн, сигурност на енергийните 
доставки, управление на енергийния съюз (управление), правилата за енергийния пазар, 
активната роля на потребителите и цените на енергията. Пакетът беше разглеждан и на 
заседанието на министрите на енергетиката, проведено на 27 февруари 2017 г. в 
Брюксел. Предложенията трябва да се разглеждат в своята цялост. След като 
съответните документи бяха получени, Федералният съвет посвети няколко заседания 
на тяхното обсъждане. Настоящото мотивирано становище се отнася до предложението 
за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила на 
вътрешния пазар на електроенергия.

Целта на предложението е да се укрепи позицията на потребителите на електроенергия 
чрез създаването на вътрешен пазар на електроенергия, който да бъде насочен към 
потребителите. Предвижда се създаването на добри възможности и подходяща 
регулаторна уредба за разгръщането на инфраструктура за зареждане на 
електрическите автомобили, като се планира и местни енергийни общности да могат да 
управляват самостоятелни общностни мрежи. Преди всичко се обръща внимание на 
даването на възможност на потребителите сами да произвеждат, съхраняват и продават 
електроенергия. Федералният съвет е на мнение, че това по принцип е положително. 
Тези процеси обаче трябва да подлежат на ясна и недискриминационна правна уредба и 
да протичат в координация с разгръщането на подходяща мрежова инфраструктура.

В член 11 от предложението се създава право на крайните клиенти да сключват 
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договори с динамична цена на електроенергията, което по принцип следва да бъде 
приветствано. Федералния съвет обръща внимание на факта, че в тази област е 
необходимо разпоредбата да се основава на чл. 194 от ДФЕС – ясното определяне на 
правното основание е от значение за всички заинтересовани страни.
В член 2, точка 39 от Директивата се определя понятието „регионален оперативен 
център“.

Членове 31– 44 съдържат и други подробни разпоредби относно регионалните 
оперативни центрове. Европейската комисия не дава достатъчно обяснение на това 
каква е организационната добавена стойност на регионалните оперативни центрове в 
допълнение към вече установените дружества за услуги на операторите на 
електропреносни система и координацията чрез Европейската мрежа на операторите на 
преносни системи (ЕМОПС за електроенергия). Освен това Федералният съвет счита, 
че прехвърлянето на националната компетентност за вземане на решение към 
трансрегионален автономен орган представлява ясно ограничаване на националните 
правомощия за вземане на решения. При това като особено критично следва да се 
разглежда предвиденото за регионалните оперативни центрове правомощие за 
разпореждане с правно обвързващ характер, каквото обикновено се предоставя на 
административни органи, като например решението за размера на резервната мощност, 
по отношение на което освен това липсва какъвто и да било механизъм за правна 
защита. Освен това съществува загриженост, че с учредяването на регионални 
оперативни центрове се създават дублиращи се структури, което ще доведе до 
затруднения в процеса на вземане на решения и по този начин – като цяло до 
неефективност. По тази причина Федералният съвет принципно отхвърля предложения 
организационен принцип. Федералният съвет обръща внимание на член 40 от 
предложението, в който се определят задачите на оператора на преносна система. Чрез 
необходимите изисквания за отделяне между мрежовите оператори в случай на 
делегиране на задачи се ограничава ненужно свободата на вземане на решения по 
отношение на сътрудничество. Следователно тази разпоредба е непропорционална.

Относно определянето, предвидено в член 43 от Директивата, Федералният съвет 
отхвърля всяко ограничаване на моделите на отделяне, които понастоящем са 
възможни от правна гледна точка . Това следва да бъде потвърдено още веднъж и по 
отношение на член 52 от настоящия проект за директива.

Освен това Федералният съвет припомня отново практиката на издаване на делегирани 
актове, която е подлагана многократно на критика.
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