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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. обръща внимание на факта, че през периода след публикуването на доклада 
Парламентът, Съветът, Комисията и държавите членки стигнаха до споразумение 
относно въпроса с пояснителните документи, определящи връзката между 
компонентите на дадена директива и съответните части на националните 
инструменти за транспониране („таблици на съответствието“); отбелязва, че трите 
институции и държавите членки се споразумяха да включват в директивите 
съображение, съгласно което съответната държава членка следва да представя 
таблица на съответствието, когато в конкретен случай това е необходимо и 
целесъобразно;

2. припомня, че в продължение на повече от 10 години Парламентът и Комисията 
напразно се опитват да включат в директивите обвързващи разпоредби относно 
таблиците на съответствието, често отхвърляни от Съвета, и приветства 
постигнатото споразумение;

3. подчертава, че таблиците на съответствието са неоценим инструмент, който дава 
възможност на Комисията и Парламента да следят за правилното транспониране на 
директивите от страна на държавите членки, тъй като връзката между дадена 
директива и съответните национални разпоредби често е много сложна и понякога е 
почти невъзможно да се проследи;

4. подчертава значението на прозрачността на производствата за установяване на 
неизпълнение на задължения, включително с оглед на възможността Парламентът 
да контролира прилагането на правото на Съюза; припомня в този контекст, че в 
преработеното Рамково споразумение за отношенията с Парламента Комисията се 
задължава да „предоставя на Парламента обобщена информация относно всички 
производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка 
от етапа на официалното уведомително писмо, включително, по искане (...), 
относно въпросите, до които се отнася процедурата за установяване на 
неизпълнение“, и очаква тази клауза да се прилага добросъвестно на практика;

5. припомня, че неспазването на крайния срок за транспониране на дадена директива е 
нарушение на Договорите, като всяко друго неспазване на материални разпоредби, 
и трябва да се разглежда и третира по съответния начин; приветства в този смисъл 
възможността, съгласно Договора от Лисабон, в такива случаи заедно със съдебното 
решение относно нарушението от съответната държава членка да се изисква да 
заплати еднократна сума или да й се наложи имуществена санкция;

6. приветства факта, че Комисията използва голям брой инструменти, за да направи 
процеса на транспониране по-гладък (контролни списъци за транспониране, 
ръководства или тълкувателни бележки), и насърчава Комисията да следи още по-
отблизо транспонирането на директивите преди техния краен срок, по-специално 
когато става дума за „проблемни“ държави членки, за да си осигури възможност за 
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бърза намеса;

7. обръща внимание на пряката приложимост на разпоредбите, когато те са 
достатъчно прецизни и безусловни („пряка последица“), и предлага Комисията да се 
позовава на такива разпоредби в своята обосновка за дадена директива, като също 
така счита, че юристите следва да бъдат по-добре запознати с тях;

8. призовава Комисията да направи оценка за всеки отделен случай дали не е по-
подходящо да се избере регламент вместо директива, предвид огромния брой дела 
за неуведомяване (470 неприключени случая за 2010 г.); отбелязва, че в същото 
време по този начин ще се разреши проблемът на държавите членки, които прилагат 
по-стриктни стандарти от указаните в дадена директива, като се породи защитен 
ефект (т.нар. „gold plating“ – прекомерно регулиране при прилагане на 
законодателството на ЕС).


