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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Държавното събрание на Република Унгария 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно общите правила на 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.

Държавното събрание на Унгария изпрати мотивирано становище, което е приложено 
към настоящия документ, относно горепосочената 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

Комисия по европейски въпроси на Държавното събрание на Република Унгария

на вниманието на г-н Ласло Кьовер,
Председател на Държавното събрание на Република Унгария

Уважаеми господин Председател,

Комисията по европейски въпроси на Държавното събрание, съгласно член 142, 
параграф 2 от Решение 10/2014 (II. 24) OGY относно разпоредбите на вътрешния 
правилник за дейността, представя – във връзка с предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия 
(преработен текст) [COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] и предложението за Директива 
на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на 
електроенергия (преработен текст) [COM (2016)864 – 2016/0380 (COD)] – доклад 
относно съществуването на условия за приемане на мотивирано становище.

Будапеща, 18 април 2017 г.

Д-р Ричард Хьорчик
Председател на комисията
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Комисия по европейски въпроси на Държавното събрание на Република Унгария

Документ на комисията

Доклад

относно съществуването на условия за приемане на мотивирано становище във 
връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)861 –
2016/0379(COD)] и предложението за Директива на Европейския парламент и на 

Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия 
(преработен текст) [COM (2016)864 – 2016/0380 (COD)]

Докладчик: Д-р Ричард Хьорчик
Председател

Будапеща, 18 април 2017 г.
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1. Правен контекст на проверката за съответствие с принципа на 
субсидиарност

Принципът на субсидиарност изисква всички решения да се вземат на възможно най-
ниско равнище.

В член 51 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се предвижда, че дадено планирано 
действие на Европейския съюз е съобразено с принципа на субсидиарност, ако не може 
да бъде извършено на равнището на държавите членки или ако целта може да бъде 
постигната по-добре или по-ефективно на равнището на Съюза и ако дадена мярка на 
Съюза има добавена стойност.

Протокол № 2 към Договора от Лисабон2 предвижда, че националният парламент на 
държава – членка на ЕС, може да разгледа проект на законодателен акт на Европейския 
съюз, за да установи дали принципът на субсидиарност е спазен от правна гледна точка. 
Ако съответната парламентарна камара стигне до заключение, че принципът е нарушен, 
тя може в срок от осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт 
да изпрати мотивирано становище до органа, който представя проекта – Европейската
комисия – или до законодателите на ЕС. Ако бъдат изпратени определен брой 
мотивирани становища, както е посочено в Протокол № 2, инициаторът на проекта за 
акт трябва да го преразгледа и в крайна сметка може и да го оттегли. Целта на 
процедурата е да се даде възможност на националните парламенти, когато е 
необходимо, да не дадат възможност на институциите на Съюза да превишават 
правомощията си.

Комисията по европейски въпроси на Държавното събрание може да извърши проверка 
на законодателно предложение на ЕС, по отношение на прилагането на принципа на 
субсидиарност, в съответствие с член 71, параграфи 1 и 2 от Закон № XXXVI/2012 
относно Държавното събрание на Република Унгария и член 142, параграфи 1 и 2 от 
Решение 10/2014 (II. 24) OGY относно някои разпоредби на вътрешния правилник за 
дейността (наричано по-долу „решение HHSZ“).

Ако комисията по европейски въпроси установи, че даден проект на законодателен акт 
нарушава принципа на субсидиарност, тя представя на Държавното събрание доклад 
относно съществуването на условия за приемане на мотивирано становище, придружен 
с предложение за решение относно приемане на доклада. Съгласно член 142, параграф 3 
от решението HHSZ, Държавното събрание взема решение относно приемането на 
доклада и предложението за решение. Срокът от осем седмици за представяне на 
мотивирано становище е абсолютен и поради това е уместно Държавното събрание да 
го спазва.

2. Предмет на проверката на принципа на субсидиарност: законодателни 
предложения на Комисията

На 30 ноември 2016 г. Европейската комисия представи своя пакет от мерки за „чиста 
енергия за всички европейци“, част от който са следните две законодателни 
предложения:

                                               
1 В приложението се съдържа информация относно правния контекст на Съюза при прилагане на принципа на 

субсидиарност и възможните последици от тази процедура.
2 Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, приложен към 

Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия.
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 предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)861 –
2016/0379 (COD)], (наричано по-нататък „предложението за регламент“), и

 предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
общите правила на вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 
[COM(2016)864 – 2016/0380 (COD)], (наричано по-нататък „предложението за 
директива“).

В рамките на пакета от мерки, предложен от Европейската комисия, предмет на особено 
внимание са три теми: насърчаването на енергийната ефективност, водещата роля на ЕС 
в световен мащаб в областта на възобновяемите енергийни източници, както и 
осигуряването на справедливи условия за потребителите на енергия.

Законодателните предложения са насочени към преобразяването на енергийния пазар по 
такъв начин, че използването на възобновяеми енергийни източници да стане 
неразделна част от енергийната система и да се въведат необходимите регулаторни 
рамкови уредби, ориентирани към потребителя и насочени към постигането на гъвкав и 
конкурентоспособен вътрешен енергиен пазар. Един аспект от пакета с мерки е 
изграждането на енергиен съюз, при който се обръща специално внимание на 
енергийната ефективност и развитието на възобновяеми енергийни източници, както и 
на постигането на стабилно снабдяване с енергия и интегриран енергиен пазар, или 
дори въвеждане на регулирани цени на енергията.

Правното основание на предложението за регламент и предложението за директива е 
член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по 
силата на който компетентността на ЕС има за цел да осигури функционирането на 
енергийния пазар, да обезпечи сигурността на енергийните доставки, да насърчава 
енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и 
възобновяеми енергийни източници и да подпомага взаимната свързаност на енергийните 
мрежи. Наред с това в член 194, параграф 2 от ДФЕС се подчертава, че мерките на Съюза не 
засягат правото на дадена държава членка да определя условията за използване на 
енергийните си ресурси, да избира между различни енергийни източници и да определя 
общата структура на енергийното си снабдяване.

Един от елементите на структурна промяна на пазара на електроенергия е засилването 
на регионалното сътрудничество, което според Европейската комисия е необходимо 
също така поради факта, че липсата на хармонизация на решенията, вземани на 
национално равнище, може да доведе до значителни разходи за европейските 
потребители. В този контекст Европейската комисия предлага също да се преразгледа 
контролът на регулаторите и да се гарантира по-голяма легитимност на Агенцията за 
сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) по трансграничните въпроси, 
които се нуждаят от координирано регионално решение.

3. Проверка на предложението за регламент във връзка със субсидиарността, 
извършена от комисията по европейски въпроси

Целта на предложението за регламент COM(2016)861 относно вътрешния пазар на 
електроенергия е създаването на основа за ефективно изпълнение на определените за 
европейския енергиен съюз цели – по-специално в рамките на политиката в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г. – и за тази цел да се гарантира, че пазарът се движи в 
посока към по-голяма гъвкавост, намаляване на въглеродната интензивност и иновации.
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Според Европейската комисия целта на предложението за регламент е да се насърчи 
интеграцията на европейските пазари на енергия съгласно член 194 – цел, която според 
нея не може да бъде постигната по ефективен начин на равнището на държавите членки. 
Според Европейската комисия предложението за регламент е обосновано от мерките, 
взети от Европейския съвет. Следва да се отбележи, че в заключенията на Съвета се 
споменават стратегии и планове за действие, а не създаване на нова регионална 
структура или коренна промяна на енергийната структура на държавите членки. В 
заключенията на Съвета от 15 декември 2016 г., например, като цяло се изтъква само 
значението на последователните търговски стратегии и на енергийния съюз и се 
определя 2018 г. като краен срок за изпълнението на тези стратегии.

Със своето предложение за регламент относно вътрешния пазар на електроенергия 
Европейската комисия предлага въвеждането на изложените по-долу нови правила, 
които не вземат предвид принципите на субсидиарност и пропорционалност и 
неоснователно надхвърлят компетентността на Европейския съюз.

3.1. Първо, преминаването на равнището на Съюза на решенията, свързани с 
механизма за осигуряване на капацитет, нарушава принципа на субсидиарност, тъй като 
нищо не указва защо нарушенията на пазара не могат да бъдат премахнати по 
задоволителен начин на национално равнище. Несъответствието с принципа на 
субсидиарност се дължи главно на прилагането на механизмите за капацитет, 
определени в членове 18 – 24 от предложението за регламент.

В момента се прилагат механизми за осигуряване на капацитет с цел справяне с 
нарушенията на пазара в областта на сигурността на доставките, които не могат да 
бъдат отстранени по друг начин (напр. чрез регулаторни мерки). Механизмът има за цел 
да гарантира доставките на електроенергия в краткосрочен и дългосрочен план, така че 
да се гарантира, че доставките са в състояние да задоволят нуждите. По принцип за 
осигурявания от службите или за неотдавна разработения капацитет има гарантиран 
излишък от приходи в съответствие с правилата за държавна помощ, като по този начин 
се насърчава създаването на инвестиции или поддържането на капацитет, които не биха 
съществували на конкурентна основа.

Сред общите изисквания относно въвеждането на механизми за капацитет, 
предложението за регламент установява нов елемент, според който – противно на 
текущата практика – когато въз основа на анализи по собствена методология държавите 
членки предлагат прилагането на механизъм за осигуряване на капацитет, това 
предложение следва да се основава на оценка на европейско равнище на съответствието 
с източниците, определена в предложението за регламент. Тази оценка ще бъде 
изготвяна от Европейската мрежа на операторите на преносни системи за 
електроенергия (ENTSO-E) и ще бъде одобрявана от ACER.

3.2 Непрякото премахване на определянето от страна на държавите членки на 
енергийния микс в съответствие с член 23 от предложението за регламент, който 
определя принципите за разработване на механизми за капацитет, поставя под въпрос 
субсидиарността. По силата на член 23, параграф 4, производствените мощности, за 
които е взето инвестиционно решение след влизането в сила на регламента, трябва да 
спазват пределно допустимата стойност за емисии от 550 г. CO2/kWh, което изключва 
работещите с въглища електроцентрали от механизма за осигуряване на капацитет. 
Пределно допустимата стойност за емисии може да доведе до неблагоприятно 
положение за производството на електроенергия въз основа на въглерод и за държавите 
членки, чиято електроенергия се произвежда в значителна степен от въглища. Тази 
разпоредбата предполага косвено ограничение на определянето на енергийния микс.
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Това нарушава правата, гарантирани на държавите членки в член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, тъй като влияе косвено върху свободата на избор между различни енергийни 
източници и върху общата структура на енергийните доставки. Наред с това в член 194, 
параграф 2 от ДФЕС се установява, че тези мерки „не засягат правото на дадена 
държава членка да определя условията за използване на енергийните си ресурси, да 
избира между различни енергийни източници и да определя общата структура на 
енергийното си снабдяване, без да се засягат разпоредбите на член 192, параграф 2, 
буква в).“

В оценката на въздействието Европейската комисия в момента на представяне на 
разпоредбите посочва факта, че вследствие на разликите в практиките в държавите 
членки не съществува подходящ инструмент за сравняване и оценка на предложенията, 
свързани с прилагането на механизми за капацитет. Освен това оценките, направени на 
национално равнище често пропускат регионалните – т.е. предлаганите от европейския 
пазар – възможности, което може да доведе до разработване на ненужен капацитет 
успоредно с гаранцията за подкрепа от държавите членки.

Изключителното прилагане – за подкрепа на въвеждането на механизъм за капацитет –
на оценка, проведена въз основа на общоевропейска методика за сигурност на 
доставките още при източника, буди безпокойство. За сметка на това би било 
приемливо Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия 
(ENTSO-E) да определи съгласувана европейска методика за оценка или да изготвя 
общоевропейски анализи. Въпреки това вземането предвид на националните и 
регионалните анализи остава необходимо. Предвидената мярка нанася огромна вреда на 
свободата на действие на съответната държава членка и, с оглед на методологията и 
настоящото състояние на ENTSO-E, намалява значително възможността за въвеждане 
на механизми за капацитет, като се има предвид, че показателите за сигурност на 
доставките се определят като се отчитат възможностите за внос и трансграничните 
капацитети. Следователно общоевропейските анализи няма да подкрепят нуждата от 
механизми за изграждане на капацитет, въпреки информацията от други държави 
членки, която свидетелства за положително развитие на централите.

Друг проблем е, че предложението за регламент не взема предвид рентабилността. В 
това отношение в член 18, параграф 3 от предложението за регламент се установява, че 
преди държава членка да въведе механизъм за капацитет, когато има проблеми с 
адекватността на средствата, на първо място следва да се обмисли отстраняване на 
нарушенията, определяне на цената на недостига, развитие на междусистемни връзки, 
съхранение на енергия, както и мерки по отношение на търсенето или енергийната 
ефективност. От друга страна в предложението за регламент не е предвиден анализ на 
рентабилността, въпреки че не може да се изключи, че липсата на капацитет в бъдеще 
би могла да бъде разрешена със значително по-скъп от инструмент от един евентуален 
механизъм за капацитет.

3.3 Принципът на субсидиарност е нарушен от факта, че предложението за 
регламент би поставило на регионално равнище някои елементи от отговорностите на 
държавите членки по отношение на управлението на електроенергийната мрежа. Биха 
били създадени регионални оперативни центрове разполагащи с правомощия за 
самостоятелно вземане на решения, въпреки че държавите членки носят отговорността 
за сигурността на доставките. Създаването на регионални оперативни центрове 
ограничава възможността на държавите членки да се намесват в полза на сигурността на 
доставките.
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Според представянето на предложението за регламент, операторите на преносни 
системи могат да се произнасят в рамките на „регионални оперативни центрове“ (РОЦ) 
по въпроси, при които фрагментирани и несъгласувани действия на национално 
равнище биха могли да окажат отрицателно въздействие върху пазара и потребителите 
(например в областта на функционирането на системата, изчисляването на капацитета 
при междусистемните връзки, сигурността на доставките и готовността за справяне с 
рисковете).

Създаването на регионални оперативни центрове надхвърля съществуващите форми на 
независимото регионално сътрудничество, за чието развитие неотдавна бяха 
предприети действия. Поради липсата на време и опит, тяхната оценка все още не е 
извършена, и Европейската комисия не изчака резултатите. Във връзка с това 
разширяването на компетенциите, предложени в предложението за регламент, не е 
пропорционално на преследваните цели.

4. Проверка на предложението за директива във връзка със субсидиарността, 
извършена от комисията по европейски въпроси

Що се отнася до предложението за директива, на първо място принципът на 
субсидиарност изглежда свързан с член 5 от предложението, който определя 
въвеждането на пазарно формирани цени вместо компетентността на държавите членки 
да определят цената на електроенергията.

Член 5 от предложението за директива: „Пазарно формирани цени за доставка“

1. Доставчиците на електроенергия са свободни да определят цената, на която те 
предоставят електроенергия на клиентите си. Държавите членки предприемат подходящи 
действия, за да гарантират ефективната конкуренция между доставчиците на електроенергия.

2. Държавите членки гарантират защитата на уязвимите и енергийно бедните клиенти по 
целенасочен начин със средства, различни от публична намеса в определянето на цените за 
доставка на електроенергия.

3. Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, държавите членки, които прилагат публична намеса 
при определяне на цените за доставка на електроенергия за енергийно бедните или уязвимите 
битови потребители към [OP: моля да въведете датата на влизане в сила на настоящата 
директива], могат да продължат да прилагат подобна публична интервенция до [OP: моля да 
въведете датата – пет години след влизането в сила на настоящата директива]. Подобни 
публични интервенции трябва да са в полза на общ икономически интерес, да са ясно 
определени, прозрачни, недискриминационни, проверими и да гарантират еднакъв достъп на 
електроенергийните предприятия от Съюза до клиентите. Интервенциите не трябва да 
надхвърлят необходимото за постигането на общия икономически интерес, който се преследва с 
тях, да са ограничени по време и да са пропорционални по отношение на бенефициерите си.

4. След [OP: моля да въведете датата – пет години след влизането в сила на настоящата 
директива] държавите членки могат да продължат да прилагат публични интервенции при 
определянето на цените за доставка на електроенергия за уязвимите битови клиенти, доколкото 
това е стриктно необходимо в крайно спешни случаи. Интервенциите следва да са съобразени с 
условията, определени в параграф 3.
Държавите членки нотифицират на Комисията мерките, взети в съответствие с първа алинея, в 
срок от един месец след приемане и могат да ги прилагат незабавно. Нотифицирането следва да 
бъде придружено от обяснение защо други инструменти не биха били достатъчни за справяне 
със ситуацията и как са били определени бенефициерите и продължителността на мярката. 
Нотифицирането се счита за пълно, ако в рамките на два месеца от получаването му или от 
получаването на всяка допълнителна поискана информация Комисията не изиска допълнителна 
информация.
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Комисията може да вземе решение да изиска от националните органи да изменят или оттеглят 
мерките в срок от два месеца от получаването на пълна нотификация, когато смята, че 
изискванията на първа алинея не са удовлетворени. Срокът може да бъде удължен със 
съгласието както на Комисията, така и на съответната държава членка.
Публичната интервенция, приложена на основание на настоящия параграф, следва да се смята 
за валидна, докато Комисията не вземе решение, с което изисква от националните органи да 
изменят или да оттеглят мярката.

Въз основа на гореизложеното, предложението за директива ще позволи на държавите –
по изключение за срок от пет години, считано от датата на нейното влизане в сила – да 
определят цените с цел защита на уязвимите потребители или потребителите в 
положение на енергийна бедност, и „в крайно спешни случаи“ тези регулирани цени 
могат да бъдат продължени и след пет години за битовите клиенти, но в последния 
случай решението попада в обхвата на правото на преценка на Комисията. Това би
ограничило ненужно и непропорционално правото на държавите членки да определят 
цените, без да се взема предвид целия набор от инструменти, с които разполагат 
държавите членки, за да защитават правата на потребителите и за борба с енергийната 
бедност.

Ограничаването на компетентността на държавите членки в областта на определянето 
на цените на електроенергията би било приемливо, единствено ако това би създало 
добавена стойност в сравнение с мерките на държавите членки. Освен това секторът на 
енергетиката представлява специфичен сектор на икономиката, в който съгласно 
досегашния опит премахването на регулираните цени не подобрява конкуренцията, а 
напротив – води до значително увеличение на цените.

В същото време въвеждането на официални цени в Унгария значително подобри 
положението на потребителите: що се отнася до електроенергията, просрочените 
плащания намаляха наполовина, броят на прекъсванията на електрозахранването при 
частните потребители намаля с повече от една трета. Това също доказва, че 
регулирането на цените на равнището на държавите членки представлява подходящ 
инструмент за защита на потребителите и за премахване на енергийната бедност.

Премахването на определянето на цените от държавите членки е още по-малко 
оправдано, тъй като настоящата система на регулирани цени на пазара на 
електроенергия на дребно не нарушава конкуренцията и дава възможност на 
потребителите да купуват електроенергия на конкурентен пазар.

Предложението за директива нарушава принципа на субсидиарност.

 От една страна това предложение не доказва, че държавите членки не могат да 
осигурят достъпни цени в задоволителна степен, независимо дали на централно, 
регионално или местно равнище.

 От друга страна то не гарантира – тъй като би ограничило правомощията на 
държавите членки, без да се поставят потребителите в по-благоприятно 
положение – че обявената цел може да се постигне по-добре на равнището на 
Съюза поради обхвата или последиците от предвиденото действие.

5. Позиция на комисията по европейски въпроси относно прилагането на 
принципа на субсидиарност

На заседанието на комисията по европейски въпроси от 6 март 2017 г. представител на 
министерство на националното развитие представи сведения относно целта и основните 
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елементи на предложението за директива и предложението за регламент. Комисията по 
европейски въпроси установи, че е възможно да се разгледа принципът на 
субсидиарност, тъй като срокът от осем седмици за изпращане на мотивирано 
становище изтича на 9 май 2017 г. за предложението за директива, и на 17 май 2017 г. за 
предложението за регламент.

На заседанието си, проведено на 18 април 2017 г., комисията по европейски въпроси 
извърши проверка на прилагането на принципа на субсидиарност и изрази следните 
опасения.

5.1 По отношение на предложението за Регламент COM(2016)861 относно 
вътрешния пазар на електроенергия:

 преминаването на решенията относно механизма за осигуряване на капацитет 
към равнището на Съюза нарушава принципа на субсидиарност;

 непрякото премахване на определянето от страна на държавите членки на 
енергийния микс в съответствие с член 23 от предложението за регламент 
поставя под въпрос субсидиарността;

 изключителното прилагане в подкрепа на въвеждането на механизъм за 
капацитет на оценка, проведена въз основа на общоевропейска методика за 
сигурност на доставките още при източника, буди безпокойство;

 преминаването на регионално равнище на някои елементи от компетентността на 
държавите членки по отношение на управлението на електроенергийната мрежа 
е в нарушение на принципа на субсидиарност. Биха били създадени регионални 
оперативни центрове разполагащи с правомощия за самостоятелно вземане на 
решения, въпреки че държавите членки носят отговорността за сигурността на 
доставките.

5.2 Въвеждането на пазарно формирани цени за доставка, уредено в член 5 от 
предложението за директива COM(2016)864 относно общите правила на вътрешния 
пазар на електроенергия, би ограничило ненужно компетентността на държавите членки 
по отношение на определянето на цените на електроенергията и не отчита целия набор 
от инструменти, с които държавите членки разполагат, за да защитават правата на 
потребителите и за борба с енергийната бедност. Предложението за директива нарушава 
принципа на субсидиарност.

 От една страна това предложение не доказва, че държавите членки не могат да 
осигурят достъпни цени в задоволителна степен, независимо дали на централно, 
регионално или местно равнище.

 От друга страна то не гарантира – тъй като би ограничило правомощията на 
държавите членки, без да се поставят потребителите в по-благоприятно 
положение – че обявената цел може да се постигне по-добре на равнището на 
Съюза поради обхвата или последиците от предвиденото действие.

В светлината на предходните съображения комисията по европейски въпроси 
установява, че предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 
[COM(2016)861 – 2016/0379(COD)] и предложението за директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на 
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електроенергия (преработен текст) [COM (2016)864 – 2016/0380 (COD)] нарушават 
принципа на субсидиарност.
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Приложение

Процедура за проверка на принципа на субсидиарност и нейните възможни
последици

Субсидиарността се определя по следния начин в член 5 от ДЕС:

„3. По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в 
неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото 
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, както на централно, така и на регионално и местно 
равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да 
бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.
Институциите на Съюза прилагат принципа на субсидиарност в съответствие с 
Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност. Националните парламенти следят за спазването на принципа на 
субсидиарност в съответствие с процедурата, предвидена в този протокол.
4. По силата на принципа на пропорционалност, съдържанието и формата на 
дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на 
Договорите.
Институциите на Съюза прилагат принципа на пропорционалност в съответствие с 
Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност.“

Прилагането на принципа на субсидиарност е анализирано в съответствие с член 6 от 
Протокол № 2:

„В срок от осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт на 
официалните езици на Съюза, всеки национален парламент или всяка камара на 
национален парламент може 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. (...)“

Последиците от едно мотивирано становище зависят от броя на националните 
парламенти, които вземат решение в рамките на осемседмичния срок, че принципът на 
субсидиарност е нарушен от едно и също предложение на Европейски съюз.

При тази процедура парламентът на всяка от 28-те държави членки има 2 гласа 
(следователно общият брой на гласовете е 56). Мотивираните становища оказват 
значително въздействие върху процеса на вземане на решения на Съюза, особено в 
случаите, когато – в зависимост от въпросната законодателна процедура на ЕС – една 
четвърт, една трета или мнозинството от парламентите на държавите членки решат, че е 
нарушен принципът на субсидиарност.

В случай на процедурата на „жълт картон“ по силата на член 7 от Протокол № 2, ако 
една трета от парламентите на държавите членки (19 гласа) реши, че предложението 
нарушава принципа на субсидиарност, предложението трябва да бъде преразгледано. В 
резултат на това преразглеждане вносителят на акта може да реши да продължи да 
поддържа, да измени или да оттегли предложението. От влизането в сила на Договора 
от Лисабон насам процедурата на „жълт картон“ е прилагана три пъти. В първия случай 
предложението беше оттеглено, а във втория и третия случай3Европейската комисия 

                                               
3 Държавното събрание на Унгария установи нарушение на принципа на субсидиарност в Решение 87/2013 



NP\1129859BG.docx 13/14 PE604.707v01-00

BG

продължи да поддържа предложението без промяна. 

                                               
(X.22.) OGY относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура и в 
Решение 9/2016 (V.10.) OGY относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива № 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги.
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IX. Сборник решения

Решение 10/2017 (V. 5.) OGY на Държавното събрание на Република Унгария, 
относно съществуването на условия за приемане на мотивирано становище във 
връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)861 –
2016/0379(COD)] и предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия 
(преработен текст) [COM (2016)864 – 2016/0380 (COD)] – за приемането на 
доклад*относно съществуването на условия за приемане на мотивирано 
становище

1. Държавното събрание приема доклада на комисията по европейски въпроси 
относно съществуването на условия за приемане на мотивирано становище във връзка с 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016)861 –
2016/0379(COD)] и предложението за Директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия (преработен 
текст) [COM (2016)864 – 2016/0380 (COD)] (наричан по-нататък „докладът“) и въз 
основа на гореизложеното установява, че предложението за регламент и предложението 
за директива нарушават принципа на субсидиарност.

2. Държавното събрание възлага на своя председател да изпрати незабавно 
мотивираното становище, което се съдържа в доклада, на председателите на 
Европейския парламент, на Съвета и на Европейската комисия и същевременно да 
информира правителството за него.

Шандор Лежак,
Заместник-председател на Държавното събрание на Република Унгария

Ищван Икотити,
Секретар на Държавното събрание на Република Унгария

Д-р Ищван Тиба,
Секретар на Държавното събрание на Република Унгария

                                               
* Решението беше прието от Държавното събрание на заседание на 3 май 2017 г.
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