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Относно: Становище по правното основание на предложението за директива на 
Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 –
2008/0016(COD))

Уважаема госпожо председател,

С писмо от 29 май 2008 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 
35, параграф 2 от правилника за разглеждане правилността на правното основание на 
въпросното предложение на Комисията.

Комисията разгледа гореспоменатия въпрос на своето заседание от 26 юни 2008 г.

Според Вашето писмо, изменение, внесено от докладчика на вашата комисия, цели да 
се заличи член 95 и по този начин член 175, параграф 1 от Договора за ЕО да остане 
единственото правно основание. Според дадената от вносителя на изменението
обосновка до двойно основание се прибягва само в крайни случаи, при които няколко 
цели са еднакво важни; главната цел на предложената директива е опазване на околната 
среда, като действащите Директива за енергията от възобновяеми източници и 
Директива за биогоривата са приети съгласно член 175. Освен това, според докладчика, 
разпоредбите относно биогоривата по принцип не са насочени към улесняване на 
търговията – тъй като предписаните стандарти далеч не са хармонизирани – а по-скоро 
към определяне на критериите за устойчивост.

Правно основание
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Всички актове на Общността трябва да се основават на правно основание, залегнало в 
Договора (или в друг правен акт, който те имат за цел да приложат). Правното 
основание определя компетенциите на Общността ratione materiae и в него се посочва 
как тези компетенции трябва да бъдат упражнени, а именно законодателния(те)
акт(ове), които могат да се използват и процедурата за вземане на решения.

Според Съда на Европейските общности, изборът на правно основание не е субективен, 
а „трябва да се основава на обективни фактори, които да подлежат на съдебна 
проверка”1, като например целта и съдържанието на въпросната мярка2. Освен това, 
решаващият фактор следва да бъде главната цел на мярката.3

Според съдебната практика на Съда на Европейските общности, един общ член от 
Договора представлява достатъчно правно основание, дори когато въпросната мярка 
цели също така, по вторичен начин, да постигне цел, преследвана от конкретен член на
Договора4.

Що се отнася до прибягването до няколко правни основания, то трябва да се прилага 
само когато дадена мярка има няколко едновременни цели, които са неразривно 
свързани една с друга, при което никоя от тях не е вторична и косвена по отношение на 
другите5.

Предложено от Комисията правно основание

Комисията предлага да се използват две правни основания, а именно член 175, 
параграф 16 и член 951. Нейната необичайно дълга обосновка за използването на това 

                                               
1 Дело 45/86, Комисията срещу Съвета [1987] ECR 1439, параграф 5.
2 Дело С-300/89, Комисията срещу Съвета [1991] ECR I-287, параграф 10.
3 Дело С-377/98, Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграф 27.
4 Дело C-377/98, Нидерландия срещу Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграфи 27-
28; Дело С-491/01 British American Tobacco (Инвестиции) и Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 
параграфи 93-94.
5 Вж. например Дело С-165/87 Комисията срещу Съвета [1988] ECR 5545, параграф 11. Вж. също така 
Leanerts и Van Nuffel (ред. Bray), „Конституционно право на Европейския съюз“, 2005, Sweet & Maxwell,
Лондон, 5-013.
6 Член 175
1. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 251 и след консултация с 
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приема решения относно действията, 
които Общността трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в член 174.
2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и без да се засяга 
член 95, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се консултира с 
Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, приема:
а) разпоредби предимно от фискален характер;
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.
При условията, изброени в първа алинея, Съветът може да определя въпросите, определени в първа 
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алинея, по които решения се вземат с квалифицирано мнозинство.
3. В други области програмите за действие от общ характер, които определят приоритетните цели, 
които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Съвета, който действа в съответствие с 
процедурата, посочена в член 251 и след консултация с Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите.
Съветът, при условията на параграф 1 или параграф 2 в зависимост от конкретния случай приема 
мерките, които са необходими за осъществяването на тези програми.
4. Без да се засягат някои мерки, предприемани от Общността, държавите-членки финансират и 
осъществяват политика в областта на околната среда.
5. Без да се засяга принципът, че трябва да плаща замърсителят, ако мярка, основаваща се на 
разпоредбите на параграф 1, е свързана с разходи, които изглеждат непосилно големи за съответните 
органи в държава-членка, Съветът в акта за приемането на тази мярка включва подходящи разпоредби 
под формата на:
- временни дерогации и/или
- финансова подкрепа от Кохезионния фонд, създаден в съответствие с разпоредбите на член 161.
Член 174
1. Политиката на Общността в областта на околната среда допринася за осъществяването на 
следните цели:
- опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда;
- защита на здравето на хората;
- разумно и рационално използване на природните ресурси;
- поощряване на мерките на международно ниво за справяне с регионалните и световни проблеми в 
областта на околната среда.
2. Политиката на Общността в областта на околната среда има за цел постигането на високо 
равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в Общността. Тя се 
основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на 
приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа 
“замърсителят плаща”.
В този контекст, мерките за хармонизиране, които отговарят на изискванията за защита на
околната среда включват, когато това е необходимо, клауза за нейното опазване, която разрешава на 
държавите-членки да приемат временни мерки, основаващи се на околната среда, а не на икономически 
причини, и които са подчинени на процедура на контрол от страна на Общността.
3. При разработването на своята политика в областта на околната среда, Общността отчита:
- наличните научни и технически данни;
- природните условия в различните области на Общността;
- потенциалните ползи и разходите при действие или бездействие;
- икономическото и социалното развитие на Общността като цяло и балансираното
развитие на нейните региони;
4. В рамките на съответните области на тяхната компетентност Общността и държавите-членки 
сътрудничат с трети страни и с компетентни международни организации. Мерките за 
сътрудничество с Общността могат да бъдат включвани в споразумения между Общността и трети 
заинтересовани страни, които се договарят и сключват в съответствие с член 300.
Предходният параграф не засяга компетентността на държавите-членки да водят преговори в
рамките не международни организации и да сключват международни споразумения..

1 Член 95
1. Чрез дерогация от член 94 и освен ако в този договор не е предвидено друго, следващите разпоредби 
се прилагат за постигане на целите, заложени в член 14. Съветът, в съответствие с процедурата по 
член 251 и след консултация с Икономическия и социален комитет, приема мерките за сближаване на, 
законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите-членки, които имат за 
цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.
2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до свободното 
движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и интересите на заетите лица.
3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, сигурността, защитата 
на околната среда и закрилата на потребителите, Комисията приема за база високо равнище на 
закрила, като взема под внимание, по-специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните 
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двойно правно основание е следната:

„Предложението ще бъде направено въз основа на член 175, параграф 1, а също и на 
член 95 от Договора. При все че по принцип единичното правно основание се 
предпочита, признато е, че когато една мярка съдържа разпоредби, основаващи се на 
различни части от Договора, уместно е да бъде приложено двойно правно основание. 
И двете правни основания в случая са свързани с използването на процедура за 
съвместно решение.

По-голямата част от предложението попада в обхвата на член 175, параграф 1 
(околна среда). С този член се дава на Общността пълномощие за действие за 
запазване, защита и подобряване на качеството на околната среда, опазване на 
човешкото здраве и благоразумно и рационално използване на природните ресурси. 
Тези цели се преследват от настоящата директива.

От друга страна, членове 15, 16 и 17 на предложението съдържат текст за налагане 
на обвързващи задължения на държавите-членки, във връзка с критериите за 
устойчивост на биогоривата и другите течни биопродукти. При все, че самите 
                                                                                                                                                  
факти. В рамките на съответните си правомощия, Европейският парламент и Съветът също ще 
полагат усилия да постигнат тази цел.
4. Ако след приемането от Съвета или от Комисията на дадена мярка за хармонизиране, една 
държава-членка счете за необходимо да запази националните си разпоредби, на основание значими 
нужди, посочени в член 30 или отнасящи се до защитата на околната или работната среда, тя 
нотифицира Комисията за тях и посочва основанията за тяхното запазване.
5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след приемането от Съвета на мярка 
за хармонизиране, държава-членка счете за необходимо да въведе национални разпоредби, основаващи 
се на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или работната среда поради 
специфичен проблем на тази държава-членка, който е възникнал след приемането на мярката за 
хармонизиране, тя нотифицира Комисията за предприетите мерки и за основанията за тяхното 
приемане.
6. В срок от шест месеца след нотификациите, посочени в параграф 4 и 5, Комисията одобрява или 
отхвърля въпросните национални разпоредби, след като установи дали те представляват или не 
представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между 
държавите-членки, и дали представляват или не пречка за функционирането на вътрешния пазар. При 
липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, посочени в параграф 4 и 5, се 
считат за одобрени.
Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност за човешкото здраве, 
Комисията може да нотифицира заинтересованата държава-членка, че срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде продължен за нов период от шест месеца.
7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава-членка е разрешено да запази или да въведе 
национална разпоредба, която дерогира от прилагането на мярката за хармонизиране, Комисията 
незабавно преценява дали да предложи привеждането в съответствие на тази мярка.
8. Когато държава-членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото здраве в област, 
която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя нотифицира Комисията, която незабавно 
преценява дали да предложи подходящи мерки на Съвета.
9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в член 226 и 227, Комисията и всяка държава-членка 
могат пряко да сезират Съда на Европейските общности, ако счита, че друга държава-членка 
упражнява неправомерно правомощията, предвидени в този член.
10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, защитна клауза, 
предоставяща на държавите-членки правото да приемат временни мерки, основаващи се на една или 
повече неикономически причини, посочени в член 30 и подчинени на процедура на контрол от 
Общността.
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критерии за устойчиво развитие очевидно са насочени към защита на околната среда, 
директивата също така ограничава държавите-членки по отношение на прилагането 
на някои мерки, които биха препятствали търговията с биогорива или суровини. В 
този смисъл, директивата е насочена към пълна хармонизация на критериите за 
устойчивост на биогоривата, за да се гарантира, че няма да може някой 
индивидуално възприет критерий от държави-членки да представлява препятствие за 
търговия между държави-членки. Следователно се счита, че за този елемент от 
директивата, вътрешният пазар представлява първостепенната цел. Тази преценка 
не се променя от факта, че защитата на околната среда е също важна цел, тъй като 
в член 95, параграф 3 от Договора изрично се споменава за насоченост към висока 
степен на защита на околната среда на мерките за цялостно изграждане на 
вътрешния пазар. По тези причини Комисията счита, че разпоредбите за 
хармонизирани норми по отношение на устойчивото развитие на биогоривата 
попадат под действието на член 95 (вътрешен пазар).

По принцип, възобновяемата енергия е близък заместител на конвенционалната 
енергия и се доставя чрез същите инфраструктурни и логистични системи. Всички 
държави-членки вече използват възобновяема енергия и са взели решение да увеличат 
нейния дял. По тези причини, предложението няма да засегне чувствително избора на 
държавите-членки измежду различни енергийни източници или общата структура на 
техните енергийни доставки, ето защо то не попада в обхвата на член 175, параграф 
2 от Договора.“

Цел и съдържание на предложението за директива

Предложената директива цели да установи обща рамка за насърчаване на използването 
на енергия от възобновяеми източници. Тя задава задължителни цели за цялостния дял 
на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението и за дела на енергията 
от възобновяеми източници в транспорта. Тя определя правила, касаещи гаранциите за 
произход, административните процедури и включванията към електропреносната 
мрежа в контекста на енергията от възобновяеми източници. Тя установява критерии за 
екологична устойчивост по отношение на биогоривата и другите течни биопродукти.

Бъдещата директива цели да зададе цялостна обвързваща цел от 20% дял на 
възобновяемите енергийни източници в енергопотреблението и 10% обвързваща 
минимална цел за биогоривата в транспорта, които трябва да бъдат постигнати от всяка 
една държава-членка, както и обвързващи национални цели до 2020 година в 
съответствие с цялостната цел за ЕС от 20%.

От 57-те съображения само едно съображение (53) визира конкретно вътрешния пазар: 
в него се казва, че членове от 15 до 17 следва да се считат за основаващи се на член 95 
от Договора за ЕС, защото те гарантират нормалното функциониране на вътрешния 
пазар чрез хармонизиране на условията за устойчивост, на които биогоривата и другите 
течни биопродукти трябва да отговарят за определени цели, и по този начин улесняват 
търговията между държави-членки с отговарящи на условията биогорива и течни 
биопродукти.

Останалата част от съображенията и постановителната част (освен заключителните 

Adlib Express Watermark



PE409.437v01-00 6/6 AL\731302BG.doc

BG

разпоредби относно отчетността, мониторинга, измененията и отменянето, 
комитологията и влизането в сила) без изключение касаят запазването, защитата и 
подобряването на качеството на околната среда и благоразумното и рационално 
използване на природните ресурси по смисъла на член 174 от Договора за ЕО. Дори 
членове от 15 до 17, за които Комисията твърди, че следва да се основават на член 95, 
касаят защитата на околната среда.

Предвид ограничителните разпоредби на Съда на Европейските общности в смисъл, че:
а) общ член от Договора представлява достатъчно правно основание, независимо от 
факта, че въпросната мярка също така цели, по вторичен начин, да постигне цел, 
преследвана с конкретен член от Договора и б) само в случаите, когато една мярка има 
няколко едновременни цели, които са неразривно свързани една с друга, без една от тях 
да е вторична и косвена в сравнение с другите, могат да се използват няколко правни 
основания, се счита, че член 175, параграф 1 от Договора за ЕО може да се използва 
като единствено правно основание.

В съответствие с това, на свое заседание от 27 юни 2008 г. Комисията по правни
въпроси реши единодушно1 да препоръча, че най-подходящото правно основание е 
член 175, параграф 1 от Договора за ЕО и че няма нужда да се добавя позоваване на 
член 95.

С уважение,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Следните лица присъстваха на окончателното гласуване: Giuseppe Gargani (председател), Titus Corlăţean 
(заместник-председател), Diana Wallis (докладчик по становище), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica
Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel
Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer и Ieke van den Burg.
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