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Относно: Предложение за решение на Съвета относно подписването от името на 
Европейската общност и временното прилагане на някои разпоредби на 
протокола между Европейския съюз, Европейската общност, 
Швейцарската конфедерация и Княжество Лихтенщайн относно 
присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между 
Европейския съюз, Европейската общност и Швейцарската конфедерация 
за асоцииране на Швейцарската конфедерация към привеждането в 
изпълнение, прилагането и развиването на достиженията на правото от 
Шенген (СОМ(2006)0725 - 2006/0251(CNS))1

Уважаеми господин председател,

С писмо от 21 март 2007 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси, съгласно член 
35, параграф 2 от правилника, за разглеждане на правилността и целесъобразността на 
правната основа  на горепосоченото предложение на Комисията.

Комисията разгледа горепосочения въпрос на заседанието си на 11 юни 2007 г.

В цитираното писмо се посочва, че на 13 октомври 2005 г., като е взел предвид 
становището на комисията по правни въпроси, която е счела член 300, параграф 3, 
алинея втора от Договора за ЕО за подходяща правна основа, Парламентът е одобрил 
сключването на споразумение с Швейцария относно асоциирането на Швейцарската 
конфедерация към привеждането в изпълнение, прилагането и развиването на 
достиженията на правото от Шенген.
                                               
1 Все още непубликувано в ОВ.
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Разглежданите предложения се отнасят до подписването на протокол към 
споразумението с Швейцария с оглед предоставяне на възможност на Княжество 
Лихтенщайн да се присъедини към същото споразумение.

Комисията по граждански свободи отбелязва, че присъединяването на Лихтенщайн е 
предвидено в основното споразумение, а именно в член 16 от Шенгенското 
споразумение с Швейцария.

Комисията отбелязва също, че въпросът относно одобрението на Парламента се 
поражда още веднъж заради обстоятелството, че с включването на Лихтенщайн като 
договаряща страна с протокола се разширява съставът на съвместните/смесените 
комитети. Това основание се подсилва от обстоятелството, че комитетът изпълнява 
роля при вземането на решения във връзка с протокола.

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи обръща внимание 
на комисията по правни въпроси на обстоятелството, че същият правен аргумент в 
подкрепа на включването на член 300, параграф 3, алинея втора (одобрение) като 
подходяща правна основа, вместо член 300, параграф 3, алинея първа (допитване), би 
могъл да се приложи по отношение на протокола по същия начин, по който 
Парламентът заявява, че е бил приложен по отношение на сключването на основното 
споразумение с Швейцария.

Относими разпоредби на Договора за ЕС

Член 300, параграф 3

3. Съветът сключва споразуменията след като се консултира с Европейския 
парламент, освен при споразуменията, посочени в член 133, параграф 3, включително и 
в случаите, когато споразумението обхваща област, за която е необходимо 
прилагането на процедурата, посочена в член 251 или на посочената в член 252 
процедура за приемането на вътрешни правила. Европейският парламент представя 
своето становище в срок, определен от Съвета, в зависимост от спешността на 
въпроса. При липса на становище в рамките на този срок, Съветът може да действа.

Чрез дерогация от предходната алинея, споразуменията, посочени в член 310, другите
споразумения, създаващи специфична институционална структура чрез
организирането на процедури за сътрудничество, споразуменията, които имат 
важни бюджетни последици за Общността и споразуменията, изискващи изменение 
на актовете, приети по процедурата, по член 189б, се сключват след като бъде 
получено одобрение от Европейския парламент.

Оценка

Въпросът, който следва да се определи, е дали въпросното споразумение създава 
специфична институционална структура чрез организирането на процедури за 
сътрудничество.

Още в началото се отбелязва, че според установената съдебна практика на Съда на 
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Европейските общности1 изборът на правна основа на актовете на Общността следва да 
се основава единствено на подлежащи на съдебен контрол обективни критерии, и по-
конкретно целта и съдържанието на предлагания акт.

Предложенията се отнасят конкретно до подписването на протокол относно 
присъединяването на Лихтенщайн към вече сключено споразумение с Швейцарската 
конфедерация.

Като се има предвид, че тепърва предстои Съдът да дава тълкувание на понятието 
"специфична институционална структура" по смисъла на член 300, параграф 3, алинея 
втора, комисията по правни въпроси е счела, че основното споразумение изисква 
одобрението на Парламента съгласно член 300, параграф 3, алинея втора на основание, 
че споразумението установява "специфична институционална структура" 
(предвидените съвместни/смесени комитети предполагат създаване на организационна 
структура с правомощия за вземане на решения, които са задължителни за изпълнение 
от договарящите страни, по-конкретно по отношение на запазването на споразумението 
и решаването на спорове).

Освен това се отбелязва, че по правило протоколите се сключват на същата правна 
основа, на която е сключено основното споразумение.

Накрая, при сключване на протокола официално ще се измени самата институционална 
структура, тъй като съставът на съвместните/смесените комитети ще се разшири с 
включването на нови членове, представляващи Лихтенщайн. В този смисъл, комисията 
по правни въпроси счита, че предложенията за решения на Съвета са насочени към
изменение на предвидената в основното споразумение "специфична институционална 
структура" и следователно следва да се

Заключение

Въз основа на предходното, комисията по правни въпроси счита, че предложенията за 
решения на Съвета са насочени към изменение на "специфичната институционална 
структура", предвидена в основното споразумение, от което предлаганият протокол е
неразделна част.

Съответно, на заседанието си на 11 юни 2007 г., комисията по правни въпроси 
единодушно2 реши да препоръча промяна на правната основа чрез позоваване на член 
300, параграф 3, алинея втора от Договора за ЕО, според която се изисква одобрение от 
Парламента, а не обикновено допитване до същия.

                                               
1 Вж. дело С-338/01, Комисията срещу Съвета, Сборник от 2004 г., І-7829, параграф 54; дело С-211/01, 
Комисията срещу Съвета, Сборник от 2003 г., І-8913, параграф 38; дело 62/88, Гърция срещу Съвета, 
Сборник от 1990 г., І-01527, параграф 62.
2 На окончателното гласуване присъстваха следните членове: Cristian Dumitrescu  (и.д. председател), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg  (заместник-председател), Manuel Medina Ortega  (докладчик по 
становище), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, 
Jaroslav Zvěřina и Tadeusz Zwiefka.
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С уважение,

Giuseppe Gargani 
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