
NP\1030641BG.doc PE536.045v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по правни въпроси

30.6.2014

МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 
ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Федералния съвет на Австрия относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за 
изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на 
Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(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.

Федералният съвет на Република Австрия изпрати мотивирано становище, което е 
приложено към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за 
регламент.

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

Мотивирано становище на основание член 23ж, алинея 1 от Федералния 
конституционен закон във връзка с член 6 от Протокол № 2 за прилагането на 
принципите на субсидиарност и на пропорционалност на комисията по европейски 
въпроси на Федералния съвет от 14 май 2014 г.

COM (2014) 180 окончателен

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за 
изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета 
[регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета

A. Мотивирано становище

Настоящото предложение за регламент не е съвместимо с принципа на субсидиарност.

Б. Основания

Предложеният регламент следва да замени съществуващия Регламент (ЕО) № 834/2007. 
С преработването на регламент Комисията отговаря, както самата тя заявява, на 
динамичното развитие на бързо разрастващия се пазар на екологични/биологични 
продукти и променящите се очаквания на предприятията и потребителите. Правилата за 
производство следва да бъдат направени по-строги и да бъдат хармонизирани, по-
специално чрез премахване на освобождаванията, и системата за контрол следва да 
бъде подобрена. Така например в бъдеще съставките от земеделски произход, 
използвани в състава на преработените екологични/биологични продукти, ще трябва да 
бъдат задължително биологични. Задължението за ежегодна проверка на 
съответствието на всички предприемачи ще бъде премахнато, предприемачите с 
нискорисков профил ще бъдат контролирани по-рядко или по опростена процедура, 
докато високорисковите предприемачи ще бъдат обект на по-целенасочени проверки. 
За дребните земеделски производители ще бъде въведена разпоредба за групово 
сертифициране, за да се намалят разходите за контрол и сертифициране, както и 
административната тежест, и за да се подобрят възможностите за пласмент на пазара. 
Проследяемостта ще бъде подобрена, за да бъде затруднено извършването на измами.

Предложението се основава на Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), и по-специално на член 42, параграф 1 и член 43, параграф 2, става дума за 
споделена отговорност по смисъла на член 4 от ДФЕС.

Уредбата на ЕС относно екологичното/биологичното производство и етикетирането на 
екологични/биологични продукти по принцип изглежда подходяща, но по отношение 
на спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност следва да се заяви:

- относно член 17 от предложението за регламент (изключения от правилата за 
производство)
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В много случаи се предвижда предоставяне на изключения от правилата единствено в 
случай на бедствия. Обратно на това следва да се запази определена свобода на 
действие на национално равнище за поддържане на биологичното производство при 
определени обстоятелства. Причини, като например въздействието на климатичните 
условия, бедствия, както и ограничения поради географски и структурни фактори, 
предизвикват внезапно проявяващи се затруднения за биологичните суровини (напр.: 
семената и фуражите). Тъй като отчасти тези причини се проявяват само в рамките на 
определена област в дадена държава членка или пък не биха могли да бъдат 
предвидени, в случая следва да бъдат предпочетени национални или регионални 
изисквания пред законодателството на ЕС, с цел да може и занапред да се запази 
известна свобода на действие.

- относно член 20 от предложението за регламент (наличие на неразрешени 
продукти или вещества)

Не може да бъде приета една обща за ЕС уредба за установяването на определени 
критерии, на условията и изпълнението, както и уредба на система от прагове. 
Земеделските структури в отделните държави членки са твърде различни. По-
специално за Австрия планираната схема би имало сериозни неблагоприятни 
последици. Поради структурата на дребни поземлени имоти и съответно множеството 
граничещи парцели не може да се изключи изцяло или до определен праг замърсяване 
и съответно установяването на неразрешени продукти или вещества.

Не би било справедливо едно биологично стопанство да бъде наказвано за методите на 
производство на собственика на съседен парцел, които са извън неговия контрол, и 
съответно за свързаното с това възможно замърсяване на неговите продукти, 
произвеждани върху площи, обработвани по биологичен начин, и неговият продукт да 
загуби биологичния си статут.

Доказването, че са предприети всички разумни мерки за защита е трудно на практика и 
контролът му е свързан със значителна административна тежест. Следователно тази 
разпоредба трябва да се оцени като несъразмерна и неправилна.

- преходен период за съществуващите и признатите биологичните стопанства

В предложението за регламент не е предвиден преходен период за съществуващите и 
признатите биологичните стопанства. За да може да се гарантира на тези стопанства 
правна сигурност и сигурност при планирането за периода до 2020 г. на Австрийската 
програма за насърчаване на екологичното, екстензивното и природосъобразното 
земеделие (ÖPUL), който период ще е започнал през 2017 г., може чрез делегиран 
правен акт да се установи преходен период, но не съществува сигурност. Поради това е 
необходим преходен период най-малко със същата продължителност. Предоставянето 
на преходен период следва да се добави в предложението за регламент. В противен 
случай следва да се предвиди съответна свобода на действие на национално равнище по 
описаната проблематика.

- възможност за временно одобрение „на небиологични съставки“

Следва и занапред да съществува възможност за временно разрешаване на 
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„небиологични съставки“ в преработените храни от отделна държава членка в случай 
че в съответната държава членка временно не са недостъпни отделни съставки с 
биокачество.

С цел да не се подбиват регионалното производство и потреблението на регионални 
продукти, по-специално с оглед на опазването на климата, следва да бъдат запазени 
съществуващите правила в членове 28 и 29 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на 
Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 (включително по отношение на одобрението от страна на държавите 
членки).

Следва и занапред да съществува възможност за разрешаването на конвенционални 
семена при липса на биологични семена от специфични регионални сортове, 
необходими за продажбата на пазара.

- Делегирани актове

Както и в редица други предложения след влизането в сила на Договора от Лисабон 
Комисията си запазва и в случая с настоящи регламент пълните права за установяване 
на подробни правила под формата на многобройни делегирани актове. Така Комисията 
се оказва в състояние да издава в бъдеще подробни правила по отделни аспекти на 
производството, етикетирането, продажбата, съхранението, транспортирането и 
контрола. Бихме желали да припомним съобщението на комисията по европейски 
въпроси на Федералния съвет съгласно член 23е, алинея 4 от Федералния 
конституционен закон от 3 декември 2013 г., в което наред с другото се критикува 
честотата на прилагане на делегирани актове, и това предложение за регламент се 
разглежда като пример за прекомерно голямо натрупване на делегирани актове.

Поради посочените по-горе причини считаме, че не са спазени принципите на 
субсидиарност и пропорционалност.

По мнението на Федералния съвет обаче поради големия брой делегирани актове 
предложението е твърде неопределено в действителното си въздействие и не може да 
бъде обхванато и оценено в своята цялост нито качествено, нито количествено.

Поради тази неопределеност, противно на разпоредбите на член 5 от Протокол № 2 към 
Договорите, липсва достатъчно съдържателна информация, за да може да се оцени

• ефективността на мерките за постигане на целта и въпроса дали тези мерки 
трябва да бъдат приложени на равнището на Съюза, както и

• въздействието на предложението, не на последно място финансовата и
административната тежест за държавите членки.

Ако обаче липсва достатъчно информация, това обстоятелство само по себе си 
съставлява официално нарушение на принципа на субсидиарност. Това е валидно в още 
по-голяма степен за делегираните актове, тъй като за тях не се предвижда проверка на 
принципа на субсидиарност от страна на националните парламенти.
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Съгласно стария европейски правен принцип „potestas delegata non delegatur“ следва 
правомощията за приемане на делегирани съгласно договорите да се тълкуват 
ограничително. Предложеният в случая брой делегирани актове и тяхната 
неопределеност противоречат на този принцип на тълкуване.

Броят на делегираните актове е твърде голям и следователно трябва да се ограничи до 
абсолютния минимум, за да бъде настоящото предложение съвместимо с принципите 
на субсидиарност и пропорционалност. Освен това е необходимо целта, съдържанието 
и обхватът на оставащите правомощия да бъдат изрично и недвусмислено определени.


