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Уважаеми господин Председател,

С писмо от 29 януари 2019 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси 
съгласно член 39, параграф 2 от Правилника за дейността във връзка с разглеждането 
на правилността на правното основание на въпросното предложение на Комисията.

Въпросната комисия разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 18 
февруари 2019 г.

I – Контекст

Целта на предложението за регламент е да се гарантира, че всички държави членки 
прилагат подходящи инструменти за предотвратяване, подготовка и управление на 
кризисни ситуации в електроснабдяването, които често имат трансграничен ефект, като 
се има предвид, че електроенергийните системи са интегрирани, както и да гарантира 
подобряване на функционирането на вътрешния пазар на електроенергия.
 
Предложеният подход с оглед изпълнението на посочената цел е държавите членки да 
си сътрудничат една с друга с цел предотвратяване и управление на кризисни ситуации,  
по-специално чрез прилагане на общи методи за оценка на рисковете, осигуряване на 
повече сравнимост и прозрачност на етапа на подготовка и по време на криза в 
електроснабдяването, и осигуряване на това дори и при кризисна ситуация 
електроенергия да се доставя там, където тя е най-необходима. 

Предложеното от Комисията правно основание е член 194 от ДФЕС, който 
представлява правното основание на политиката на Съюза в областта на енергетиката. 
По време на междуинституционалните преговори, обаче, беше счетено за необходимо 
да се добави препратка към параграф 2 на горепосочения член, в който се посочва, че 
мерките се установяват в съответствие с обикновената законодателна процедура. 

Поради това председателят на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 
отговарящ за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 
2005/89/ЕО (2016/0377 (COD)), поиска от комисията по правни въпроси, съгласно 
член 39, параграф 2 от Правилника за дейността, да провери правните основания на 
предложението и по-специално целесъобразността на предложеното добавяне.

II – Релевантни членове от Договорите

В предложението на Комисията като правно основание се посочва следният член от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, Дял XXI „Енергетика“ 
(подчертаването е добавено): 
 

Член 194 от ДФЕС
 
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-
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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; както 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.

III – Съдебна практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание

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. Точността при 
посочването на правното основание придобива особено значение в настоящия случай, 
тъй като член 194, параграфи 2 и 3 се позовават съответно на обикновената 
законодателна процедура и на специална законодателна процедура с единодушие в 
Съвета.
 
IV – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание с оглед на целта и 
съдържанието на предложението, мандата на Парламента и мандата на Съвета

Настоящото предложение за регламент има за цел да установи общи правила за 
предотвратяване на кризи, за да се гарантира сигурността на доставките чрез 
предоставяне на инструменти за осигуряване на трансгранично сътрудничество, като от 
държавите членки се изисква да си сътрудничат на регионално равнище, в дух на 
солидарност. 
В предложението също така се предвиждат мерки за предотвратяване, подготовка и 
справяне с кризи в електроснабдяването с цел да се гарантира, че електроенергията се 
доставя там, където е най-необходима. Регламентът определя също така и рамка за 
ефективен мониторинг на сигурността на доставките в Европа чрез Групата за 

1 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Recueil, стр. 
014393, точка 5); Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет (C-440/05, Сборник, стр. I-9097); Решение от 
8 септември 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-07585).
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координация в областта на електроенергетиката. Това би трябвало да доведе до по-
добра подготвеност за справяне с рискове при по-ниски разходи. То би трябвало също 
така и да укрепи вътрешния енергиен пазар чрез засилване на доверието между 
държавите членки и изключване на неподходяща намеса от страна на държавите при 
кризисни ситуации, по специално избягване на неоправдано съкращаване на 
трансграничните потоци. 

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. 

Основната цел на предложението видимо изцяло попада в кръга на целите на 
енергийната политика на Съюза, установени в член 194, параграф 1 от ДФЕС.

Договореното изменение на правното основание не променя съществено основанието, 
избрано от Комисията за нейното предложение, но прави избора на правно основание 
по-ясно чрез уточняване на съответния параграф от член 194 от ДФЕС, на който 
съзаконодателите се стремят да разчитат.

Член 194 от ДФЕС съдържа фактически в параграфи 2 и 3 две различни правни 
основания за мерки от различен характер. Като се има предвид, че параграф 3 се отнася 
до мерки, които са предимно с фискален характер, параграф 2 се отнася до приемането 
на необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграф 1, които 
включват, наред с другото, сигурността на доставките. Освен това е важно да се 
отбележи, че член 194 ДФЕС предвижда различни законодателни процедури в 
зависимост от характера на мярката. 

V – Заключение и препоръка

С оглед на гореизложеното следва да се направи заключението, че за да се посочи 
правното основание по начин, който позволява да се определи коя процедура е 
приложима към приемането на предложението, е целесъобразно да се приеме член 194, 
параграф 2 като правно основание на предложението.

Този анализ на правното основание се основава на временното споразумение, 
постигнато по време на междуинституционалните преговори по предложението и 
одобрено от комисията по промишленост, изследвания и енергетика на 23 януари 
2019 г.

На своето заседание от 18 февруари 2019 г. комисията по правни въпроси съответно 
реши с единодушие2, със 17 гласа „за“, че конкретно позоваване на параграф 2 от 

2 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Жан‑Мари Кавада, Мади 
Делво (заместник-председател), Жил Льобретон „докладчик по становище), Макс Андерсон, Жоел 
Бержерон, Костас Хрисогонос, Юте Гутеланд, Хейди Хаутала, Саджад Карим, Силвия‑Ивон Кауфман, 
Антониу Мариню и Пинту, Юлия Реда, Евелин Регнер, Аксел Фос, Тимо Вьолкен, Тадеуш Звефка. 
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член 194 от ДФЕС в правното основание е целесъобразно и че член 194, параграф 2 от 
ДФЕС следва да бъде потвърден като правно основание за предложението. 

С уважение,

Павел Свобода

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


