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Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент 
на Съвета относно уведомяването на Комисията за инвестиционни 
проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 (COM(2009)0361 – C7 0125/2009 –
2009/0106(CNS))

Уважаеми г-н Reul,

С писмо от 12 януари 2010 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 37, параграф 2 от Правилника за дейността, във връзка с разглеждането 
на правното основание на въпросното предложение на Комисията.

За разлика от предложението1 на Комисията, съгласно което след влизането в сила на 
Договора от Лисабон правното основание следва да бъде член 337 от Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС) заедно с член 187 от Договора за Евратом (което 
точно съответства на правното основание, предложено първоначално преди влизането в 
сила на Договора от Лисабон – член 284 от Договора за ЕО (ДЕО) и член 187 от 
Договора за Евратом), докладчикът на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и други членове на ЕП внесоха изменения, като използваха новото правно 
основание, предвидено в Договора от Лисабон, а именно член 194, параграф 2 от 
ДФЕС, вместо член 337 от ДФЕС.

                                               
1 В нейното съобщение, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM (2009) 665).
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Комисията по правни въпроси разгледа този въпрос на своето заседание от 28 януари 
2010 г.

Член 337 от ДФЕС и член 187 от Договора за Евратом са идентични и предвиждат 
следното:

„Комисията може, в рамките и при условията, приети от Съвета, който действа с 
обикновено мнозинство, в съответствие с разпоредбите на Договорите, да 
събира всякаква информация и да осъществява всякакви проверки, които са 
необходими за изпълнението на възложените й задачи.“

Посочените два члена1 бяха използвани като правно основание за Регламент (ЕО) № 
736/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно нотифицирането на Комисията за 
инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния 
сектор от интерес за Общността2. Разглежданото предложение за регламент би 
отменило посочения регламент с цел по-ефективно постигане на неговите цели. Дори в 
своя обяснителен меморандум Комисията потвърждава, че Регламент № 736/96 „вече 
не се прилага пълноценно и не съответства на последните промени в енергийния 
сектор“. Изглежда обаче, че предложението за регламент се разглежда като 
продължение на Регламент № 736/96, тъй като то има за цел „да бъде ревизирана и 
допълнително укрепена системата, установена“ с посочения инструмент. Изглежда 
именно поради тази причина Комисията предлага да се запази същото правно 
основание.

В Договора от Лисабон, който е в сила понастоящем, има специален дял относно 
енергетиката (дял XXI), член 194 от който гласи следното:

„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:

a) 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 

                                               
1 Всъщност по това време номерацията на член 284 от ДЕО беше 213.
2 ОВ L 102, 25.4.1996 г., стр. 1.
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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.“

Препращането към член194 като правно основание за предложението за регламент би 
могло да се окаже основателно, доколкото инструментът касае „уведомяването на 
Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура“.

Точка XVI от приложение VII към Правилника за дейността предвижда, че мандатът на 
комисията по правни въпроси включва „тълкуването и прилагането на европейското 
право, съответствието на актовете на Европейския съюз с първичното право, особено 
избора на правни основания…“. Съответно, когато към комисията е отправен въпрос 
относно правно основание, за да изпълни своя мандат, тя е длъжна да определи кое е 
правилното правно основание предвид Договорите, без изборът й да е ограничен до 
основанията, предложени от Европейската комисия или от водещата комисия. 

В настоящия случай от прочита на Договора за функционирането на Европейския съюз 
става ясно, че разпоредбите на дял XVI относно трансевропейските мрежи също биха 
могли да бъдат приложими. Всъщност, член 170 предвижда, че „Съюзът дава своя 
принос за установяването и развитието на трансевропейски мрежи в областта на 
транспорта, далекосъобщенията и енергийната инфраструктура“.

Следователно комисията трябва да определи въз основа на кое от тези три правни 
основания би следвало да бъде прието предложението за регламент. Всеки един от 
разглежданите три члена има връзка с предложението за регламент. Член 3371 касае 
събирането на информация от страна на Комисията (в конкретния случай –
информация относно инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура). Член 194 
касае политиката в областта на енергетиката, а член 170 – инфраструктурата, по-
специално в областта на енергетиката.

Въпреки неотдавнашното решение на Съда2, с което той постанови, че е възможно да се 
използват едновременно две правни основания, включващи различни процедури, 
следва да се има предвид, че такова едновременно използване на две правни основания 
следва да бъде изключение, тъй като установеното мнение на Съда е, че съчетаването 
на правни основания с несъвместими процедури е изключено3.  В съответствие с това в 
свое решение4 от 2006 г. Съдът постанови, че „едновременното използване на две 
правни основания е изключено, когато процедурите, предвидени за едното и за другото 
основание, са несъвместими или когато използването на две правни основания може да 
                                               
1 Предишен член 284 от ДЕО.
2 Решение от 3 септември 2009 г. по дело Парламент/Съвет, C-166/07, все още непубликувано в 
Сборника.
3 Вж. например дело Парламент/Съвет [1999], C-164/97, Сборник, стр. I-1139, точка 14.
4 Дело Комисия/Съвет [2006], C-178/03, Сборник, стр. I-107, точка 57.
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накърни правата на Парламента“.

В случаите по член 337 Съветът действа по предложение на Комисията след 
консултация с Парламента. За разлика от това, както член 194, така и член 170 
предвиждат използването на обикновената законодателна процедура, т.е. процедурата 
на съвместно вземане на решение. Следователно от правна гледна точка членове 194 и 
170 биха могли да бъдат използвани едновременно, докато член 337 не може да бъде 
използван едновременно с нито един от посочените членове.

І – Отхвърляне на член 337

Съгласно съдебната практика изборът на правно основание за даден нормативен акт „не 
може да зависи единствено от убеждението на институцията“1, а „трябва да се основава 
на обективни обстоятелства, които подлежат на съдебен контрол… сред тези 
обстоятелства са по-специално целта и съдържанието на нормативния акт“2.

1. Разглеждане на съдържанието на предложения акт

Що се касае до съдържанието, както от заглавията на членовете, така и от тяхното 
съдържание става абсолютно ясно, че предоставянето на информация (относно 
инвестиционни инфраструктурни проекти) е ключов елемент на предложението.

В съответствие с това член 3 е озаглавен „Предоставяне на данни“, член 4 –
„Източници на данни“, член 6 – „Качество и публичност на данните“, член 8 –
„Обработка на данни“, а член 9 – „Защита на индивидуалните лица във връзка с 
обработването на данни“.

Съдържанието на посочените членове е насочено към събирането на информация, 
както се предвижда в член 337. Член 1 уточнява, че регламентът има за цел да установи 
„обща рамка за предоставяне на Комисията на данни и информация“. Член 3 
предвижда, че посочените в регламента данни и информации трябва да събират и 
компилират от началото на 2010 г., а след това – на всеки две години. Член 4 пояснява, 
че държавите-членки трябва да получават данните от съответните предприятия, освен 
ако не решат да използват други начини за събиране на данните. Член 5 изброява 
видовете данни, които трябва да се предоставят относно инвестиционните проекти, 
като например „вероятната дата на пускане в експлоатация“.  Член 6 изисква 
държавите-членки да осигурят качеството, съответствието, точността, яснотата, 
навременността и последователността на данните и информацията, които те 
предоставят на Комисията. Също така се споменава възможността Комисията да 
публикува данните и задължението на държавите-членки „да запазват 
конфиденциалността на чувствителните от търговска гледна точка данни и 
информация“. Членове 7 и 8 предвиждат правомощия за Комисията да приема мерки за 
прилагането и й възлагат отговорността за разработването на компютърните ресурси, 
необходими за получаване, съхраняване и всякаква обработка на данните.  Член 9 
разглежда обработването на лични данни.

                                               
1 Дело 45/86 Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) [1987], Сборник, стр. 1493, точка 11.
2 Дело Комисия/Съвет („Титанов диоксид“) [1991], C-300/89, Сборник, стр. I-2867, точка 10.
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Въпросът относно енергетиката обаче също присъства в съдържанието на
предложението за регламент. Член 3 предвижда, че задължението за докладване на 
данни не се прилага, когато данните вече са били предоставени „в съответствие със 
специално законодателство на ЕО за енергийния сектор“. Освен това от член 5 става 
ясно, че предложението за регламент е свързано с енергийния сектор: то касае 
например „вида на използваните енергийни източници“, „технологиите, 
представляващи интерес от гледна точка на сигурността на енергийните доставки“ и 
„инсталирането на системи за улавяне на въглероден диоксид“. Накрая, член 10 
„Мониторинг и докладване“ пояснява, че събирането на информация има за основна 
цел  да даде възможност на Комисията да изготвя „междусекторен анализ на 
структурното развитие и перспективите на енергийната система в ЕС“.  От 
формулировката на този член става ясно, че данните представляват само средство, 
необходимо за постигането на целите на Комисията, тъй като „въз основа на тези данни 
и информация“ Комисията ще може да установи „възможни бъдещи несъответствия в 
търсенето и предлагането на енергия“, „препятствия за инвестициите и [да насърчи] 
най-добрите практики за тяхното преодоляване“ и да увеличи „прозрачността за 
нуждите на участниците в пазара“. Тези членове съответстват на съображения 1–5 и 
съображение 15, които установяват рамката, в която се извършва събирането на 
информация, а именно въвеждането на „обща енергийна политика“.

2. Разглеждане на целта на предложения акт

a) В светлината на разпоредбите

От член 10 става ясно, че предложението за регламент има за цел да позволи на 
Комисията да:

a) установява възможни бъдещи несъответствия в търсенето и предлагането на 
енергия;
б) установява съществуващи препятствия за инвестициите и насърчаване на най-
добрите практики за тяхното преодоляване;
в) увеличава прозрачността за нуждите на участниците в пазара.

Тези цели несъмнено са свързани с целите, предвидени в член 194 от ДФЕС, тъй като 
той гласи, че политиката на Съюза в областта на енергетиката трябва „да осигури 
функционирането на енергийния пазар“ (вж. букви б) и в)). Освен това член 194 
предвижда, че политиката на Съюза трябва „да обезпечи сигурността на енергийните 
доставки в Съюза“, за насърчаването на която очевидно е предвидена буква а).

б) В светлината на преамбюла

Съображенията поясняват основанията и обосновката за предложения акт. Първото 
съображение се позовава на въвеждането на „обща енергийна политика“. Въвеждането 
на такава политика е дългосрочен проект, който дълго време беше неосъществима 
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мечта1 и се превърна в реалност едва когато в резултат на Договора от Лисабон в ДФЕС 
беше въведен новият дял XXI. В съответствие с това съображение 1 припомня, че 
въвеждането на обща енергийна политика е цел, която „Общността си е поставила“. От 
своя страна съображение 2 прави пряка връзка между енергийната политика и
предложението за регламент, като гласи, че „[с]ъставянето на обща картина на 
развитието в областта на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността 
представлява важен елемент на посочената енергийна политика“.  Следователно може 
да се твърди, че първите две съображения поставят предложението за регламент в 
областта на общата енергийна политика.

По-конкретно, следните съображения сочат по какъв начин събирането на данни 
относно инвестиционни проекти ще позволи изпълнението на някои конкретни цели на
политиката на Съюза по отношение на енергетиката, а именно „осигуряване на 
сигурността на енергийните доставки“ (съображение 3) и правилно функциониране на 
енергийните пазари чрез „по-голяма прозрачност“ (съображение 5).  Освен това 
съображение 3 гласи, че общата картина на инвестициите в енергийна инфраструктура 
е от съществено значение и за прехода „към енергийна система с ниска въглеродна 
интензивност“. Отбелязва се, че член 194 споменава, че политиката в областта на 
енергетиката трябва да е свързана с политиката в областта на околната среда и 
съответно трябва да подпомага насърчаването на „енергийната ефективност и 
спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни 
източници“. 

Накрая, съображение 6 гласи, че данните следва да бъдат на разположение на 
Комисията, и „по-специално Наблюдателницата за енергийния пазар“, което сочи, че 
тяхното събиране е неразривно свързано с въпроса, който те касаят, а именно 
енергетиката.  Връзката между събирането на данни и тяхната цел е подчертана в 
правния финансов разчет, приложен към предложението. Точка 5.2. от разчета посочва, 
че регламентът „създава нова рамка, съчетаваща докладване и мониторинг (анализ) 
на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в ЕС“.

Този анализ на преамбюла на предложението за регламент по отношение на целите му 
води до заключението, че регламентът е директно свързан с енергийната политика на 
Съюза.

в) Цели, видни от документите, приложени към предложението

Както от коментарите в доктрината, така и от различни документи на институциите 
става ясно, че понастоящем енергийната политика е важна цел на Съюза и не може 
повече да се провежда по случаен начин във всяка държава-членка.  Предоставянето на 
информация в тази област допринася за създаването на обща енергийна политика и за 
сближаване на държавите-членки в тази област. Предоставянето на информация е 
необходимо за целите на тази нова политика.  В този смисъл, с оглед на постигане на 
последователност, изглежда необходимо регламентът, който създава „средства за 

                                               
1 Вж. Yves Petit,  „A la recherche de la politique européenne de l'énergie“, Revue trimestrielle de droit européen, 
Париж, издателство „Dalloz“, 2006 г., том 42, № 4, стр. 593-620.
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действие“, да се свърже с член 194, който предоставя на Съюза правомощието да 
предприема действия, за да постигне различните цели, които си е поставил в областта 
на енергетиката.

Обяснителният меморандум само потвърждава впечатлението, че регламентът следва 
да бъде поставен в рамките енергийната политика. Той изяснява, че контекстът е 
„новата енергийна политика“ и че „Настоящото предложение е в съответствие с целите 
на Съюза [и] с политиката в областта на климата и енергетиката.“ В този контекст 
Комисията споменава също така приетия от Европейския съвет План за действие 2007–
2009 г. относно енергийна политика за Европа. Този план вече предвиди за целите на 
реализиране на тази нова политика да се идентифицират необходимите инвестиции за 
задоволяване на стратегическите потребности на ЕС и да се проучат повторно 
инфраструктурите за доставките, по отношение на които предложеният регламент ще 
играе пълноценна роля. 

II. Заключение

Сега е необходимо да се определи приоритет между двете насоки на предложението за 
регламент, в зависимост от това дали се разглежда от гледна точка на съдържанието му 
(събиране на информация) или от гледна точка на неговите цели (енергиен пазар и 
енергийна сигурност).

На първо място следва да се отчита, че член 337 се намира в част седма от ДФЕС 
„Общи и заключителни разпоредби“. Той може да се разглежда като свързан с член 
352, доколкото представлява вид „клауза за гъвкавост“1, и може да се използва само за 
попълване на липсата на компетентност, предоставена изрично или мълчаливо на 
институциите на Общността от специални разпоредби на ДФЕС, доколкото тази 
компетентност обаче изглежда необходима, за да може Общността да изпълнява 
функциите си с оглед постигане на една от целите, определени от Договора. В този 
случай, въпреки че член 337 споменава събирането на информация, а член 194 не го 
споменава, изглежда, че събирането на информация е включено в кръга на задачите на 
Съюза, предвидени в член 194, доколкото тази информация съдейства за постигане на 
целите, които Съюзът си е поставил във връзка с енергийната политика.

На второ място, като се има предвид, че член 337 се нарежда сред „общите и 
заключителни разпоредби“, е възможно да се позовем на принципа lex specialis 
derogat2, т.е. специалното правило има предимство пред общото.

На последно място, в случай че все пак остава съмнение, може да се изведе подходящ 
аргумент от решението на Съда по дело Комисия и Парламент/Съвет, C-176/033. В това 
решение Съдът трябваше да се произнесе по правилното правно основание на 
Рамковото решение на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателното 
право. Докато Съветът използва за правно основание на инструмента членовете 
                                               
1 Вж. в тази връзка коментара относно член 284 ДЕС от Böse – Коментар относно ЕС – точка V, стр. 
2048.
2 Вж. Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire“, Revue du marché commun et de 
l’union européenne, 1991 г., Editions techniques et économiques, № 378, май 1994 г., стр. 335
3 2005 г., Сборник, стр. I-7879.



PE438.390v01-00 8/10 AL\803147BG.doc

BG

относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на третия 
стълб, Комисията, подкрепена от Европейския парламент, оспори правното основание, 
тъй като според нея въпросът попадаше в кръга на компетентността на Общността. 
Комисията твърдеше, че „Хармонизацията на националните наказателни закони, по-
специално елементите на състава на престъпленията в областта на околната среда, за 
които са предвидени наказания, има за цел да подпомогне въпросната общностна 
политика“1. Първоначално Съдът посочи, че защитата на околната среда представлява 
една от важните цели на Общността2 и че дейността в тази сфера неминуемо 
предполага участието на институциите на Общността в области като енергийна 
политика и фискална политика. След това, след като Съдът установи, че съдържанието 
на рамковото решение по принцип е свързано с наказателното право, той въпреки това 
постанови, че:

„[тази] констатация не възпрепятства законодателя на Общността, в случай че 
налагането на (…) наказания от компетентните национални органи е важна мярка за 
борба срещу престъпления в областта на околната среда, да предприеме мерки, които 
са свързани с наказателното право на държавите-членки и които според него са 
необходими, за да се гарантира пълната ефективност на приеманите от него норми 
относно защитата на околната среда.“3

Следователно се оказва, че когато мерките са важни за постигане на определена цел, 
Съдът ще избере правното основание, свързано с тази цел, като по този начин отдава 
предпочитание на по-далечната цел (защита на околната среда) пред по-
непосредствената цел (хармонизация на наказателното право).4

Поради това в конкретния случай, след като се установи, че от предложението за 
регламент следва, че събирането на информация е важно за създаване на общо виждане 
относно енергийния пазар, и оттук – за постигането на целите, определени в член 194 
от Договора, може да се заключи, че правното основание за енергетиката (именно този
член) следва да има предимство над член 337 a fortiori, тъй като не става въпрос за 
предимство на специален дял над друг, а за разпоредба, предвидена в специален дял, 
над общите и заключителни разпоредби.

След като се установи, че връзката с енергетиката има предимство, е необходимо също 
така да се разгледа въпросът, дали специалният характер на областта, до която се 
отнася предоставянето на данни, а именно „инвестиционни проекти за енергийна 
инфраструктура“, не препраща към по-специално правно основание, т.е. членове 170 и 
171 ДФЕС относно трансевропейските мрежи. Съгласно член 170 Съюзът трябва да 
„дава своя принос за установяването и развитието на трансевропейски мрежи“, по-
специално в областта на енергийната инфраструктура. За да постигне тази цел, Съюзът 
може да „подкрепя проекти от общ интерес, които са подкрепени от държавите-членки“ 
(член 171, трето тире), и да създава „поредица от основни насоки, обхващащи целите, 
приоритетите и най-общите насоки на мерките, предвидени в областта на 
                                               
1 Пак там, точка 19.
2 Пак там, точка 41. 
3 Пак там, точка 48.
4 Вж. Hubert Haenel – „Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales“ –
Сенат (Франция), заседание от 17 юли 2007 г.
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трансевропейските мрежи“ (член 171, първо тире).  Това би могло да обхване 
събирането, анализа и предоставянето на информация.

Въпреки това основните въпроси, които са предвидени в дела относно 
трансевропейските мрежи, са оперативната съвместимост и подкрепата на Комисията 
за общи проекти. За разлика от това съгласно разглежданото предложение за регламент 
Комисията трябва да събира информация относно националните инвестиционни 
проекти, за да придобие по-добра представа за европейския енергиен пазар като цяло.  
Събирането на информация, предвидено в предложението за регламент, излиза извън 
рамките на „трансевропейското“, тъй като обхваща всички инвестиции, включително 
националните, докато действащият регламент обхваща, например, само 
трансграничните мрежи за пренос на газ.1

Очевидно е възможно Комисията да предприема действия специално в областта на 
трансевропейските мрежи вследствие на анализа си на събраните данни. Въпреки това 
целта й не е да предприема действия на равнището на трансевропейските мрежи, а само 
да прави оценка, в контекста на инвестиционните проекти за енергетиката, на 
действията, които Съюзът следва да предприеме, за да се преодолеят всякакви 
затруднения. Съобразно с това в обяснителния меморандум се споменава, че 
регламентът е в съответствие с целите на Съюза, а именно „изграждането на вътрешен 
пазар“ и „устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансирано 
икономическо развитие и ценова стабилност. Също така предложението е в 
съответствие с политиката в областта на климата и енергетиката, един от стълбовете на 
която е сигурността на енергийните доставки.“  Освен това съображение 1 се отнася до 
обща енергийна политика и съображение 2 обяснява, че съставянето на обща картина 
на развитието в областта на инвестициите за енергийна инфраструктура в Общността 
представлява важен елемент на посочената енергийна политика. Следователно се 
оказва, че макар и предложението за регламент да се прилага специално за енергийна 
инфраструктура, то следва да се постави в контекста на общата енергийна политика, 
предвидена в член 194 ДФЕС.  Този член обхваща всички аспекти на предложения 
регламент, като включва както „взаимосвързаността на енергийните мрежи“, така и 
енергийния пазар и енергийната сигурност и ефикасност.

III. Препоръка

В съответствие с това на своето заседание от 28 януари 2010 г. комисията по правни 
въпроси реши с единодушие, с 19 гласа „за“, без „въздържали се“2, да Ви препоръча 
следното: предложението за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията 
за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 следва да се приеме на основание член 194 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз.

                                               
1 Вж. оценката на въздействието, SEC (2009) 971 окончателен, стр. 6.
2 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Sebastian Valentin Bodu 
(заместник-председател), Evelyn Regner (заместник-председател), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, 
Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas 
Landsbergis, Kurt Lechner (Rapporteur), Arlene McCarthy, Sajjad Karim.
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С уважение,

Klaus-Heiner Lehne


