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С писмо от 8 декември 2017 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 

съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с обсъждането на 

въпроса за целесъобразността на правното основание на горепосоченото предложение 

на Комисията. 

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 15 януари 2018 г. 

Правното основание, предложено от Комисията, е член 194, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Изменението, гласувано от комисията 

по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), има за цел замяна на 

горепосоченото правно основание с член 194 от ДФЕС във връзка с член 191, параграф 

1 от ДФЕС. 

I — Контекст 

 

В предложението са формулирани принципите, съгласно които държавите членки 

могат колективно и непрекъснато да осигуряват увеличение на дела на възобновяемите 

източници в крайното потребление на енергия в ЕС, така че през 2030 г. този дял да 

достигне 27% по икономически ефективен начин в трите сектора — съответно на 

електроенергетиката (електроенергия от ВЕИ), отоплението и охлаждането (ВЕИ за 

отопление и охлаждане) и транспорта (ВЕИ за транспортни цели). 

 

В съответствие с рамката за 2030 г. за климата и енергетиката, одобрена от 

Европейския съвет през октомври 2014 г.,1 целта от 27% е обвързваща на равнището на 

ЕС и ще бъде постигната посредством индивидуални приноси на държавите членки, 

водени от необходимостта да постигнат колективно целта на ЕС. В допълнение към 

това новата рамка дава възможност колективното постигане на целта да бъде 

извършено без ограничаване на държавите членки да определят свои собствени, 

включително и по-амбициозни, национални цели. Държавите членки могат да 

предоставят подпомагане в областта на енергията от възобновяеми източници в 

съответствие с правилата за държавната помощ. 
 

На няколко пъти Европейският съвет препоръча на Комисията да преразгледа и разработи 

законодателни документи, отнасящи се, наред с други области, и за възобновяемите 

енергийни източници, така че те да способстват за постигането на целта за 2030 г.2 

Европейският парламент също призова Комисията да представи законодателство в 

областта на енергията от възобновяеми източници и да повиши степента на амбициозност 

на целта, като я увеличи поне до 30%.3 

 

Прогнозите за енергийната система на ЕС показват, че ако не бъдат въведени нови 

политики, сегашните политики на държавите членки и на ЕС биха довели приблизително 

до 24,3-процентов дял на потреблението на енергия от възобновяеми източници през 

2030 г. Това би било по-малко от приетата от Европейския съвет обвързваща цел на 

                                                 
1 Вж. „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 г.“ 

(COM/2014/015 окончателен). 
2 Заключения на Европейския съвет от 19—20 март 2015 г., от 17—18 декември 2015 г. и от 17—18 март 

2016 г. 
3 Вж. „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 г.“ и „Доклад 

за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници“. 
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равнището на ЕС за поне 27-процентов дял и в такъв случай Съюзът не би изпълнил 

колективно ангажиментите си по Парижкото споразумение от 2015 г. Продължаването без 

промяна на досегашните политики би породило също сериозен риск за реализирането на 

политическата амбиция на Съюза за водеща световна роля в областта на енергията от 

възобновяеми източници. Освен това, то би осуетило ползите за сигурността на 

енергийните доставки, произтичащи от увеличеното използване на местни енергийни 

източници, и би намалило участието на потребителите в енергийната система. 

 

 

II — Релевантни членове от Договорите 

 

В предложението на Комисията като правно основание е посочен следният член от 

Договора за функционирането на Европейския съюз, част трета „Вътрешни политики и 

дейности на Съюза“, дял XХІ „Енергетика“ (подчертаването е добавено):  

 

 

Член 194 

 

1. В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид 

необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, политиката на Съюза 

в областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите-

членки: 

 

а) да осигури функционирането на енергийния пазар; 

 

б) да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза; 

 

в) да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и 

разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и 

 

г) да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи. 

 

2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Договорите, Европейският 

парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената 

законодателна процедура, установяват необходимите мерки за постигане на целите, 

посочени в параграф 1. Тези мерки се приемат след консултация с Икономическия и 

социален комитет и с Комитета на регионите. 

 

Те 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). 

 

3. Чрез дерогация от параграф 2 Съветът, като действа в съответствие със 

специална законодателна процедура, с единодушие и след консултация с Европейския 

парламент, установява посочените в параграф 2 мерки, когато те са предимно с 

фискален характер. 

 

ІІІ — Предложеното правно основание 
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В разглежданото изменение, гласувано от комисията ITRE, се предлага промяна на 

правното основание на предложението, като се заличи позоваването на параграф 2 от 

член 194 от ДФЕС и по този начин се направи препращане към член 194 от ДФЕС 

в неговата цялост, и като се добави позоваване на член 191 параграф 1 от ДФЕС, 

който е в дял ХХ „Околна среда“ на ДФЕС. Новата разпоредба гласи следното: 

 

Член 191 

(предишен член 174 от ДЕО) 

 

1. Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за 

осъществяването на следните цели: 

 

— опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; 

 

— опазване на човешкото здраве; 

 

— разумно и рационално използване на природните ресурси; 

 

— насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или 

световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на 

климата. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

Член 192 от ДФЕС също е релевантен за целите на настоящия анализ, и гласи следното 

(подчертаването е добавено):  

 

 

Член 192 

(предишен член 175 от ДЕО) 

 

1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 

обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и 

социален комитет и с Комитета на регионите, приемат решения относно 

действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в 

член 191. 

 

2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и 

без да се накърнява член 114, Съветът с единодушие, в съответствие със специална 

законодателна процедура и след като се консултира с Европейския парламент, 

Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема: 

 

а) разпоредби предимно от фискален характер; 
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б) мерки, които се отнасят до: 

 

— градоустройството и устройството на територията; 

 

— количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят пряко 

или косвено до наличието на такива ресурси; 

 

— земеползването с изключение на управлението на отпадъците; 

 

в) мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-членки между 

различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване. 

 

Съветът, като действа с единодушие, по предложение на Комисията и след 

консултация с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите, може да позволи прилагането на обикновената 

законодателна процедура в областите, посочени в първата алинея. 

 

3. Програмите за действие от общ характер, които определят приоритетните цели, 

които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Европейския парламент и 

Съвета, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и 

след консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите. 

 

Мерките, необходими за изпълнението на тези програми, се приемат съгласно 

условията, предвидени в параграф 1 или в параграф 2, в зависимост от случая. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV — Съдебна практика 

 

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на 

общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат 

предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на 

акта“1. Следователно, изборът на неправилно правно основание може да представлява 

основание за отмяна на въпросния акт. В този контекст желанието на дадена 

институция за по-активно участие в приемането на дадена мярка, обстоятелствата, при 

които дадена мярка е приета, както и работата, извършена в други аспекти в рамките на 

обхвата на действията, обхванати от дадена мярка, не са относими за определяне на 

правилното правно основание2.  

 

Ако при проверката на акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 

                                                 
1 Дело C-45/86, Комисия/ Съвет („Общи тарифни преференции“) [1987] (Сборник, стр. 1439, точка 5; 

Дело C-440/05, Комисия/ Съвет [2007] Сборник, стр. I-9097; Дело C-411/06, Комисия/ Парламент и Съвет 

[2009] Сборник, стр. І-7585. 
2 Дело C-269/97 Комисия/Съвет [2000], Сборник, стр. I-2257, точка 44). 
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части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 

докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 

основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 

преобладаващата цел или съставна част1. Въпреки това, когато даден акт преследва 

едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани 

съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата(-ите) или 

да е опосредена от нея (тях), такъв акт трябва да бъде основан на съответните различни 

правни основания,2 ако процедурите, предвидени за съответните правни основания, не 

са несъвместими с правомощията на Европейския парламент и не ги накърняват3. 

 

V — Цел и съдържание на предложението 

 

В съображение 1 от предложението е посочена причината за преработването на 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и 

впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, а именно постигането 

на яснота.  

 

В съображения 2 и 3 отново се потвърждава, че насърчаването на възобновяеми форми 

на енергия е една от целите на енергийната политика на Съюза, която е необходима с 

цел за намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с Парижкото 

споразумение от 2015 г., и за насърчаване на сигурността на енергийните доставки и 

технологичните иновации, като допринася също и за намаляване на зависимостта на 

Съюза от вноса на газ и петрол.  

 

Съответно в член 3 се определят целта до 2030 г. делът на енергията от възобновяеми 

източници в енергопотреблението на Съюза, т.е. най-малко 27%, и условията и редът за 

приноса на държавите членки за намаляване на емисиите на парникови газове по 

икономически ефективен и гъвкав начин чрез създаване на финансова рамка за 

улесняване на инвестициите в проекти за енергия от възобновяеми източници и чрез 

използване на финансови инструменти и на обмена на най-добри практики между 

компетентните национални или регионални институции или органи.  
 

В член 4 се акцентира върху схемите за подпомагане на генерирането на електроенергия от 

възобновяеми източници и се определят предпазни мерки при прилагането на схемите от 

страна на държавите членки, насочени към осигуряването на ненарушено функциониране 

на електроенергийните пазари в съответствие с правилата за държавна помощ и по 

прозрачен начин, насърчаване на яснота за инвеститорите и потребителите и ефективен 

мониторинг. 

 

Член 7 урежда начина на изчисляване на дела на енергията от възобновяеми източници, 

включително намаляващ максимален дял на биогоривата и нетранспортните течни горива 

                                                 
1 Дело C-137/12, Комисия/Съвет, EU:C:2013:675, точка 53; Дело C-490/10, Парламент/Съвет, 

EU:C:2012:525, точка 45; Дело C-155/07, Парламент/Съвет, [2008], Сборник, стр. I-08103, точка 34. 
2 Дело C-211/01, Комисия/Съвет, [2003], Сборник, стр. І-08913, точка 40; Дело C-178/03, 

Комисия/Европейски парламент и Съвет, [2006], Сборник, стр. I-107, точки 43 – 56.  
3 Дело C-300/89,  Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“), [1991], Сборник, стр. I-2867, точки 17 – 25; Дело 

C-268/94, Португалия/Съвет, [1996], Сборник, стр. I-6177. 
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от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури в периода от 2012 г. нататък. 

 

С член 16 се установява процес за предоставяне на разрешения за проекти за енергия от 

възобновяеми източници с участието на един определен орган, както и максимален срок за 

провеждане на разрешителния процес, докато член 19 изменя системата на гаранциите за 

произход, като, наред с другото, я разширява така, че да включва и газ от възобновяеми 

източници, което го прави задължително за отопление и охлаждане при съответно искане 

на производителя, и подобряване на административните процедури чрез прилагане на 

стандарта на Европейския комитет за стандартизация (CEN).  

 

Членове 21—24 предвиждат права за: i) потребителите, като им се дава възможност да 

потребяват собствена енергия, без налагане на ненужни ограничения; ii) общности на 

потребители на енергия да участват на пазара; iii) потребителите на енергия в рамките на 

дадена сграда да спрат да купуват топлинна/охладителна енергия от 

топлоснабдителна/студоснабдителна система в съответния район, ако потребителите могат 

да постигнат значително по-добри енергийни показатели чрез мерки, предприети на 

равнището на съответната сграда.  

 

С член 25 се въвежда задължение на равнището на ЕС за доставчиците на горива да 

включват известен дял на нискоемисионни и възобновяеми горива с оглед да се стимулира 

декарбонизирането и енергийната диверсификация и да се осигури разходоефективен 

принос на сектора за постигането на общата цел. И накрая, с член 26 се засилват 

съществуващите критерии на ЕС за устойчивост на производството на енергия от биомаса, 

включително и чрез разширяване на техния обхват, така че той да включва биомасата и 

биогаза, използвани за отопление и охлаждане и за генериране на електроенергия, докато 

член 27 изяснява системата за масов баланс и го адаптира чрез включване на биогаз за 

разлагане на отпадъци и инжектиране на биометан в мрежата за подаване на природен газ.  

 

 

VI — Анализ и определяне на целесъобразното правно основание 

 

От гореизложеното става ясно, че предложението е насочено към намаляване на 

несигурността при инвестирането чрез насоченост, съобразена със средносрочните и 

дългосрочните цели за декарбонизация; осигуряване на икономически ефективна 

реализация и на пазарно интегриране на електроенергията от възобновяеми източници, 

както и на колективно постигане на целта за 2030 г., отнасяща се за целия ЕС; разработване 

на декарбонизационния потенциал на биогоривата от нови поколения и потенциала на 

енергията от възобновяеми източници в сектора на отоплението и охлаждането. 

 

Използването на възобновяеми енергийни източници допринася за смекчаване на 

изменението на климата посредством намаляване на емисиите на парникови газове, 

постигане на устойчиво развитие, опазване на околната среда и подобряване на 

здравето на гражданите. Също така енергията от възобновяеми източници се превръща 

в двигател за приобщаващо икономическо развитие, като създава работни места и 

подобрява енергийната сигурност в Европа. От практиката на Съда на ЕС следва, че 

разработването на възобновяеми енергийни източници е една от целите, които трябва 

да ръководят политиката на ЕС в областта на енергетиката1.  

                                                 
1 Съединени дела C-215/16, C-216/16, C-220/16 и C-221/16 Elecdey Carcelen SA и други/Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha,ECLI:EU:C:2017:705, точка 38. 
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Откакто е в сила Договорът от Лисабон, член 194 от ДФЕС е специфично правно 

основание за мерки на политиката в областта на енергетиката, с цел осигуряване на 

функционирането на енергийния пазар, гарантиране на сигурността на енергийните 

доставки в Съюза, насърчаване на енергийната ефективност и енергоспестяването и 

развитието на нови и възобновяеми източници на енергия и насърчаването на 

взаимната свързаност на енергийните мрежи. 

 

С изменение 1 на комисията ITRE се предлага промяна на правното основание на 

предложението чрез заличаване на позоваването на параграф 2 от член 194 от ДФЕС, 

като по този начин се прави препращане към член 194 от ДФЕС в неговата цялост, и 

чрез добавяне на позоваване на член 191 параграф 1 от ДФЕС. Изменението гласи 

следното: 

 

Изменение 1 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

Текст, предложен от комисията 
 

Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 194, параграф 2 от 

него, 

 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 194 и член 191, 

параграф 1 от него, 

 

На първо място, що се отнася до използването на член 194 от ДФЕС в неговата цялост 

като правно основание, следва да се отбележи, че в действителност член 194 от ДФЕС 

съдържа съответно в параграфи 2 и 3 две различни правни основания, отнасящи се за 

мерки от различно естество. Параграф 3 се отнася за мерките с предимно фискален 

характер, докато параграф 2 визира приемането на необходимите мерки за постигане на 

целите, посочени в параграф 1. Тъй като предложението ясно се отнася за последно 

посочената категория мерки, е необходимо специално позоваване на параграф 2 от член 

194 от ДФЕС като правно основание.  

 

Освен това член 194 от ДФЕС предвижда различни законодателни процедури в 

зависимост от характера на мярката. В съответствие с член 194, параграф 3 от ДФЕС, 

когато се извършва само консултация с Парламента и се изисква единодушие в Съвета 

за мерки предимно с фискален характер, се прилага специална законодателна 

процедура. В съответствие с член 194, параграф 2 от ДФЕС обикновената 

законодателна процедура се прилага за приемането на мерки, необходими за постигане 

на целите по член 194, параграф 1.  

 

Основната цел на предложението видимо изцяло попада в кръга на целите на 

енергийната политика на Съюза, установени в член 194, параграф 1 от ДФЕС. Поради 

това, с цел да се посочи правното основание по начин, който дава възможност да се 

определи коя от процедурите е приложима за приемането на предложението, както и 

изискваното мнозинство в рамките на Съвета, е целесъобразно да се използва член 194, 

параграф 2 като правно основание на предложението вместо член 194 от ДФЕС в 

неговата цялост. 
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Що се отнася до позоваването на член 191, параграф 1 от ДФЕС, за който се предлага 

да бъде добавен като правно основание на предложението, следва да се подчертае, че 

той не е разпоредба с оперативен характер. В нея се определят целите на политиката на 

ЕС в областта на околната среда, както и други принципи, които Съюзът трябва да 

вземе под внимание при формулирането на своята политика за опазване на околната 

среда и по отношение на сътрудничеството с трети държави в областта на околната 

среда. Тази разпоредба не овластява институциите на ЕС да приемат законодателни 

актове в областта на околната среда и следователно не може да послужи като правно 

основание.  

 

Ако изменението е имало за цел да се добави правно основание от разпоредбите в 

областта на околната среда, такова правно основание е член 192, параграф 1 от ДФЕС, 

тъй като в него се предвижда, че решенията относно действията за постигане на целите 

по член 191 от ДФЕС се приемат по реда на обикновената законодателна процедура. 

При все това добавянето на правно основание от областта на околната среда в 

предложението ще трябва да бъде обосновано. По-конкретно ще трябва да се покаже, 

че предложението съдържа едновременно няколко цели или елемента, които са 

неразривно свързани, без една или един от тях да е второстепенна и косвена по 

отношение на другата(-ите)1. Като се има предвид, че член 194 изрично обвързва 

опазването и подобряването на околната среда с развитието на целите на енергийната 

политика на Съюза, и като се вземат предвид целта и съдържанието на предложението, 

изглежда, че основната и преобладаваща цел и елемент на предложението е 

насърчаването на цели, свързани с енергетиката. Ако трябва да бъдат взети под 

внимание и екологичните аспекти, те очевидно са второстепенни спрямо основната цел, 

а именно насърчаване на производството на електроенергия от възобновяеми 

източници, по смисъла на член 194, параграф 1, буква в) от ДФЕС.  

 

VII — Заключение и препоръка 

 

С оглед на гореизложения анализ, промените в правното основание на предложението, 

които се съдържат в гласуваното от комисия ITRE изменение, изглеждат 

нецелесъобразни, доколкото се отнасят до позоваването на член 191 от ДФЕС, тъй като 

тази разпоредба на Договора е от неоперативен характер и не представлява валидна цел 

предвид на съдържанието и целта на предложението. Що се отнася до използването на 

член 194 от ДФЕС в неговата цялост, заличаването на позоваването на параграф 2 от 

него не следва да бъде прието, тъй като премахва позоваването на специфичен вид 

законодателна процедура, по реда на която трябва да се приеме въпросното 

предложение.  

 

На заседанието си от 15 януари 2018 г. в съответствие с изложеното комисията по 

правни въпроси взе решение с 19 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 „въздържали се“,2 с 

                                                 
1 Дело C-211/01, Комисия/Съвет, [2003], Сборник, стр. І-08913, точка 40; Дело C-178/03, 

Комисия/Европейски парламент и Съвет, [2006], Сборник, стр. I-107, точки 43—56.  
2 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан-Мари Кавада 

(заместник-председател), Мади Делво (заместник-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Тимо 

Вьолкен, Юте Гутеланд, Жофроа Дидие, Франсис Замит Димех, Паскал Дюран, Тадеуш Звефка, 

Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Йенс Роде, Виржини Розиер, Йожеф Сайер, Аксел Фос, Мери 

Хънибол; Антанас Гуога съгласно член 200, параграф 2. 
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което Ви препоръча връщане към първоначалното правно основание, посочено в 

предложението на Комисията, а именно член 194, параграф 2 от ДФЕС като 

единственото целесъобразно правно основание, като се вземат предвид целта и 

съдържанието на посоченото предложение.  

 

С уважение, 

Павел Свобода 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


