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Относно: Становище относно правното основание на предложението за решение на 
Съвета за подписване на протокол между Европейската общност, 
Швейцарската конфедерация и Княжество Лихтенщайн за 
присъединяване на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между 
Европейската общност и Швейцарската конфедерация относно 
критериите и механизмите за определяне на компетентната държава при 
разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в 
Швейцария  (COM(2006)0754 – 2006/0252(CNS))1

Уважаеми г-н 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 
правното основание на гореспоменатото предложение на Комисията.

Комисията разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание от 11 юни 2007 г. . 

В писмото се посочва, че на 13 октомври 2005 г. Парламентът е одобрил сключването 
на споразумение със Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на 
компетентната държава при разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-
членка или в Швейцария, като е взел предвид становището на комисията по правни 
въпроси, която счита, че целесъобразното правно основание е алинея втора на член 300, 
параграф 3 от Договора за ЕО. 
                                               
1 Все още непубликувано в ОВ.
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Що се отнася до разглежданите понастоящем предложения, те се отнасят за 
сключването на протокол към споразумението с Швейцария, за да се даде възможност 
на Княжество Лихтенщайн да се присъедини към него. 

Комисията по граждански свободи отбелязва, че присъединяването на Лихтенщайн е 
предвидено в основното споразумение, а именно в член 15 на споразумението с 
Швейцария относно Евродак/Дъблин.

На следващо място комисията отбелязва, че въпросът относно съгласието на 
Парламента възниква отново поради факта, че чрез протокола се разширяват 
съвместните/смесените комисии, като в тях се включва Лихтенщайн като договаряща 
страна. Тази причина се подсилва от факта, че комисиите изпълняват ролята на органи, 
които вземат решения по отношение на протокола. 

Комисията обръща внимание на комисията по правни въпроси на факта, че същите 
правни аргументи в подкрепа на включването на член 300, параграф 3, алинея втора 
(одобрение) като подходящо правно основание вместо член 300, параграф 3, алинея 
първа (консултиране) биха могли да се приложат към сключването на протокола по 
същия начин, по който, както изтъкна Парламентът, те са се прилагали по отношение 
на сключването на основното споразумение с Швейцария.

Относими разпоредби на Договора за ЕО 

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 251, се сключват след като бъде 
получено одобрение от Европейския парламент.

Оценка

Въпросът, който трябва да се установи, е дали с въпросното споразумение се създава 
специфична институционална структура чрез организирането на процедури за 
сътрудничество.
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Отбелязва се, in limine, че е установена практика на Съда на Европейските общности1

изборът на правно основание на актовете на Общността да се определя единствено въз 
основа на подлежащи на съдебен контрол обективни критерии и по-специално на целта 
и съдържанието на предлагания акт. 

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

Като има предвид, че Съдът на ЕО тепърва трябва да даде тълкуване на понятието 
„специфична институционална структура“ по смисъла на алинея втора на член 300, 
параграф 3, комисията по правни въпроси е счела, че за основното споразумение е 
необходимо одобрението на Парламента съгласно алинея втора от член 300, параграф 3 
на основанието, че с него явно се създава „специфична институционална структура“
(предвидените съвместни/смесени комисии водят до създаването на организационна 
структура, която има свободата да взима решения, които са задължителни за 
договарящите страни, по-специално по отношение на поддържането на споразумението 
и разрешаването на спорове).

Отбелязва се също така, че обикновено протоколите се сключват на същото правно 
основание, както основното споразумение. 

Накрая, след подписването на протокола, самата институционална структура ще бъде 
официално изменена, тъй като съвместните/смесените комисии ще бъдат разширени 
чрез включването на нови членове, представляващи Лихтенщайн. Поради това се счита, 
че предложенията за решения на Съвета целят изменение на „специфичната 
институционална структура“, предвидена в основното споразумение, и че  
следователно би трябвало да се направи позоваване на алинея втора на член 300, 
параграф 3 от Договора за ЕО. 

Заключение 

Предвид изложеното по-горе се счита, че: предложенията за решения на Съвета целят 
изменение на „специфичната институционална структура, предвидена в основното 
споразумение, от което проектът за протокол съставлява неразделна част. 

В тази връзка, на своето заседание от 11 юни 2007 г. комисията по правни въпроси взе 
единодушно решение2 да препоръча промяна на правното основание, така че да се 
прави позоваване на алинея втора на член 300, параграф 3 от Договора за ЕО, която 

                                               
1 Виж дело C-338/01 Комисията срещу Съвета [2004] ECR. I-7829, параграф 54; дело C-211/01 
Комисията срещу Съвета [2003] ECR. I-8913, параграф 38; дело 62/88 Гърция  срещу Съвета [1990] ECR 
I-01527, параграф 62.
2 При окончателното гласуване присъстваха: Cristian Dumitrescu (и.д. председател), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg (заместник-председател), Manuel Medina Ortega (съставител на проекта), 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 Тadeusz 
Zwiefka.
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изисква одобрение от страна на Парламента, а не само консултиране с него. 

С уважение, 

Giuseppe Gargani
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