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Относно: Становище относно правното основание на предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични 
мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза 
[COM(2010)0498]

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 8 юни 2011 г. Вие поискахте от комисията по правни въпроси да разгледа 
съгласно член 37 от Правилника за дейността възможността за добавяне на правно 
основание към горепосоченото предложение за регламент.

Правните основания, предложени от Комисията, са член 42, първа алинея и член 43, 
параграф 2 от ДФЕС, като и двете спадат към част трета „Вътрешни политики и 
дейности на Съюза“, дял ІІІ „Селско стопанство и рибарство“ от ДФЕС. 

Предложението е да се добави като правно основание член 349 от ДФЕС, който спада 
към част седма на ДФЕС „Общи и заключителни разпоредби“ и определя процедурата 
за приемане на специфични мерки, насочени по-специално към определянето на 
условията за прилагане на разпоредбите на Договорите спрямо най-отдалечените 
региони на Съюза.
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I. Контекст

С разглежданото предложение Комисията започва процедура по преработка на 
Регламент (ЕО) 247/2006 от 30 януари 2006 година за определяне на специфични мерки 
за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза1 с оглед внасянето на 
яснота и привеждането му в съответствие с Договора от Лисабон, по-специално що се 
отнася до делегираните актове и актовете за изпълнение съгласно членове 290 и 291 от 
ДФЕС.

Правните основания на Регламент (ЕО) 247/2006 бяха членове 36, 37 и член 299, 
параграф 2 от ДЕО, които отговарят съответно на членове 42, 43 и 349 от ДФЕС.

Регламент (ЕО) 247/2006 се придружава от Регламент на Комисията2, приет на 
основание член 25 от основния акт и съдържащ подробни правила за прилагането му, 
изменян три пъти, за последен път през 2009 г.

В съответните си становища по предложението както комисията по регионално 
развитие, така и Европейският икономически и социален комитет препоръчаха 
добавянето на член 349 от ДФЕС като правно основание.

II - Приложими членове от ДФЕС 

Следните членове са представени като правни основания в предложението на 
Комисията (добавеното подчертаване посочва оперативните разпоредби):

Член 39
1. Целите на Общата селскостопанска политика са:
a) да се увеличава селскостопанската производителност чрез подкрепа 
на техническия прогрес и осигуряването на рационално развитие на 
селскостопанското производство, както и оптимално използване на 
производствените фактори, по-специално на работната сила;
б) по този начин да се осигури приемлив жизнен стандарт за хората, 
занимаващи се със селско стопанство, в частност посредством 
увеличаването на индивидуалните доходи на лицата, осъществяващи 
тази дейност;
в) да се стабилизират пазарите;
г) да се гарантира снабдяването;
д) да се гарантира, че доставяните продукти достигат до 
потребителите на разумни цени.

                                               
1 OВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.
2 Регламент (ЕО) № 793/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за определяне на някои подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за 
земеделието в най-отдалечените региони на Съюза (OВ L 145, 31.5.2006 г., стp. 1).
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2. При изработването на Обща селскостопанска политика и 
специфичните методи за нейното прилагане се взема предвид:
a) специфичният характер на селскостопанската дейност, произтичащ 
от социалната структура на селското стопанство и от структурните 
и естествени неравенства между различните селскостопански райони;
б) необходимост да се извършват постепенно подходящите промени;
в) фактът, че в държавите-членки селското стопанство представлява 
сектор, тясно свързан с икономиката като цяло.

Член 40
1. За постигане на целите, заложени в член 39, се създава обща 
организация на селскостопанските пазари.
Тази организация приема една от следните форми, в зависимост от 
съответния продукт:
a) общи правила на конкуренцията;
б) задължителна координация на организираните по различен начин 
национални пазари;
в) организация на европейския пазар.
2. Общата организация, създадена в съответствие с параграф 1, може 
да обхваща всички мерки, необходими за постигането на целите, 
предвидени в член 39, в частност регулирането на цените, помощите за 
производство и пускането на пазара на различни продукти, мерките за 
съхраняване и мерките при отлагане на доставките, както и общ 
механизъм за стабилизиране на вноса или износа.
Общата организация се ограничава само до осъществяването на 
целите, предвидени в член 39, и изключва дискриминацията между 
производителите или потребителите в рамките на Съюза.
Всяка обща ценова политика се основава на общи критерии и единни 
методи за изчисление.

Член 42
Разпоредбите на главата, отнасяща се до правилата на 
конкуренцията, се прилагат по отношение на производството и 
търговията със селскостопански продукти само доколкото това е 
решено от Европейския парламент и Съвета в рамките на 
разпоредбите и в съответствие с процедурата, предвидена в член 43, 
параграф 2, като се вземат предвид целите, посочени в член 39.
Съветът, по предложение на Комисията, може да разреши 
предоставянето на помощ:
a) за защита на предприятия, изпаднали в затруднение поради
структурни или природни фактори;
б) в рамките на програмите за икономическо развитие.

Член 43
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1. Комисията представя предложения за изработването и прилагането 
на Обща селскостопанска политика, включително за замяна на 
националните организации с една от формите на обща организация, 
предвидена в член 40, параграф 1, както и за прилагането на мерките, 
посочени в настоящия дял.
Предложенията отчитат в з а и м н а т а  зависимост между 
селскостопанските проблеми, споменати в настоящия дял.
2. Европейският парламент и Съветът, като действат в 
съответствие с обикновената законодателна процедура и след 
консултация с Икономическия и социален комитет, създават общата 
организация на селскостопанските пазари, предвидена в член 40, 
параграф 1, и приемат останалите разпоредби, необходими за 
постигането на целите на общата селскостопанска политика и 
общата политика в областта на рибарството.
3. Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне 
на цените, налозите, помощите и количествените ограничения, както и 
за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.
4. В съответствие с параграф 1, националните пазарни организации 
могат да бъдат заменени от общата организация, предвидена в член 
40, параграф 2, ако:
a) общата организация предлага на държавите-членки, които се 
противопоставят на тази мярка, и които имат своя собствена 
организация за съответното производство равностойни гаранции за 
заетостта и жизнения стандарт на засегнатите производители, като 
се вземат предвид възможните промени и специализацията, която ще 
бъде необходима с течение на времето;
б) тази организация осигурява условия за търговия в рамките на Съюза 
подобни на онези, които съществуват на националния пазар.
5. Ако се създаде обща организация за някои суровини без да е налице 
обща организация за съответните преработени продукти, тези 
суровини, които са предназначени за производството на преработени 
продукти за износ в трети страни могат да бъдат внасяни и от 
страни извън Съюза.

Предлага се добавянето към правното основание на следния член:

Член 349
Като се има предвид структурното икономическо и социално 
състояние на Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Сен-
Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските 
острови, което е утежнено поради тяхната отдалеченост, островния 
характер, малката площ, трудните релеф и климат, икономическата 
им зависимост от малък брой производства – фактори, чиято 
дълготрайност и съчетаване се отразяват тежко на тяхното 
развитие, Съветът, по предложение на Комисията и след консултация 
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с Европейския парламент, приема специфични мерки, насочени, по-
специално, към определянето на условията за прилагане на Договорите 
спрямо посочените региони, включително и на общите политики.
Когато тези специфични мерки се приемат от Съвета в съответствие 
със специална законодателна процедура, той действа също по 
предложение на Комисията и след консултация с Европейския 
парламент.
Мерките,  посочени  в първа алинея, обхващат по-конкретно 
митническата и търговската политики, данъчната политика, 
свободните зони, политиките в областта на селското стопанство и на 
рибарството, условията за снабдяване със суровини и основни 
потребителски стоки, държавните помощи и условията за достъп до 
структурните фондове и до хоризонталните програми на Съюза.
Съветът приема мерките, посочени в първата алинея, като взема 
предвид специфичните характерните особености и ограничения на най-
отдалечените региони, без да уврежда целостта и съгласуваността на 
правния ред на Съюза, включително вътрешния пазар и общите 
политики.

III - Предложени правни основания

Член 42, първа алинея от ДФЕС предвижда Парламентът и Съветът да определят в 
рамките на разпоредбите на член 43, параграф 2 от ДФЕС степента, до която правилата 
за конкуренцията се прилагат към производството на и търговията със селскостопански 
продукти. При това те са задължени да отчитат целите на общата селскостопанска 
политика, определени в член 39.

Член 43, параграф 2 от ДФЕС дава основното правно основание на общата 
селскостопанска политика и съгласно него Парламентът и Съветът определят общата 
организация на селскостопанските пазари, както е посочено в член 40 от ДФЕС, по 
обикновената законодателна процедура.

Член 349 от ДФЕС дава правно основание за условията на прилагане на Договорите 
спрямо най-отдалечените региони, включително на общите политики, и съгласно него 
Съветът по предложение на Комисията и след консултация с Парламента приема 
специални мерки за тези региони. Съгласно този член Съветът приема мерките 
самостоятелно, а с Парламента се провежда единствено консултация. Важно е обаче да 
се отбележи, че по силата на член 16, параграф 3 от ДЕС Съветът взема решение с 
квалифицирано мнозинство, освен ако в член 349 от ДФЕС не е предвидено друго.

IV - Съдебна практика, свързана с правното основание

Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС „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 
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акта“1. Следователно изборът на неправилно правно основание може да оправдае 
анулирането на съответния акт.

Що се отнася до мярка, която преследва едновременно няколко цели или която се 
състои от няколко съставни части, които са неразделно свързани, без едната да 
произтича от другата, Съдът е постановил, че когато са приложими различни 
разпоредби на Договора, такава мярка трябва да се основава на различните съответни 
правни основания.2

V. Цел и съдържание на предложения регламент

В обяснителния меморандум на предложението Комисията уточнява, че главната цел е 
привеждането на Регламент (ЕО) №  247/2006  в съответствие с ДФЕС.

Що се отнася до делегираните актове, съгласно предложението законодателят си 
запазва правото да издава решения относно съществените елементи на конкретна схема 
за някои селскостопански продукти в най-отдалечените райони, за да компенсира 
трудности, причинени от тяхната крайна отдалеченост (програми от възможности, 
специфични за отдалечения и островен характер, POSEI). Общите насоки на тази схема 
и общите принципи, на които е основана тя, се определят от законодателя. В 
съответствие с член 290 от ДФЕС законодателят възлага на Комисията задачата да 
допълва или изменя някои несъществени елементи. По този начин делегиран акт на 
Комисията може да определи допълнителните елементи, необходими за правилното 
функциониране на схемата, установена от законодателя. Съгласно предложението 
Комисията може да приема чрез делегирани актове условия и мерки по програмите 
POSEI.

Държавите-членки, в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, са отговорни за прилагането на режима, установен от законодателя. 
Според Комисията все пак би било необходимо да се гарантира, че програмите POSEI 
се прилагат по еднообразен начин във всички държави-членки, за да се избегне 
нелоялна конкуренция или дискриминация между оператори. Съгласно предложението 
законодателят предоставя на Комисията правомощието да прилага, в съответствие с 
член 291, параграф 2 от Договора, някои аспекти на програмите.

Първите пет съображения от предложението гласят следното (подчертаването е 
добавено):

(1) Специфични мерки в селското стопанство за преодоляване на 
трудностите, причинени от особеното географско положение 
на най-отдалечените райони на Съюза, посочени в член 349 от 

                                               
1 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“), C-45/86, Recueil, стр. 1439, 
точка 5; Дело C-440/05 Комисията с/у Съвета [2007] ECR I-9097; Дело C-411/06, Комисията срещу 
Парламента и Съвета (8 септември 2009 г.) (ОВ C 267, 07.11.2009 г., стр. 8).
2  Дело С-155/07 Парламент/ Съвет [2008] Сборник стр. I-8103, параграф 36.
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Договора, са установени с Регламент (ЕО) № 247/2006 на 
Съвета от 30 януари 2006 г. за определяне на специфични мерки 
за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза1. 
Тези мерки се прилагат на практика чрез програми за 
подпомагане за всеки район, които представляват основен 
инструмент за снабдяването на тези райони със 
селскостопански продукти. Поради налагащите се нови 
изменения и вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон 
е необходимо да се отмени Регламент (ЕО) № 247/2006 и да се 
замени с нов текст.

(2) Целесъобразно е да се посочат основните цели, за чието 
постигане допринася режимът за най-отдалечените райони на 
Съюза.

(3) Целесъобразно е да се уточни съдържанието на Програмите от 
специфични мерки за отдалечените региони и за островите 
(наричани по-нататък „POSEI“), които по силата на принципа 
на субсидиарност трябва да бъдат определени от съответните 
държави-членки на най-подходящо географско равнище и 
представени от държавите-членки на Комисията за одобрение.

(4) За по-доброто постигане на целите на режима за най-
отдалечените райони на Съюза, програмите POSEI трябва да 
включват мерки за осигуряване на снабдяването със земеделски 
продукти, както и за запазване и развитие на местното 
селскостопанско производство. Необходимо е хармонизиране на 
ниво планиране в съответните райони и системен подход на 
партньорство между Комисията и държавите-членки.

(5) В съответствие с принципа на субсидиарност и от съображения 
за гъвкавост, които са в основата на програмния подход, приет 
за режима в полза на най-отдалечените райони, определените 
от държавата-членка органи могат да предлагат изменения в 
програмата за да я адаптират към действителното положение 
на най-отдалечените райони. Аналогично, процедурата за 
изменение на програмите трябва да е съобразена със степента 
на значимост на всеки вид изменение.

Член 2 от предложението, озаглавен „Цели“, постановява, че актът преследва 
постигането на следните две цели (подчертаването е добавено):

а) осигуряване снабдяването на най-отдалечените райони с 
продукти от основно значение за човешка консумация, за 
преработка и като производствени суровини за селското 
стопанство, като едновременно се компенсират 
допълнителните разходи поради крайната отдалеченост;

                                               
1 OВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.
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б) запазване и развиване на селскостопанска дейност в най-
отдалечените райони, включително производството, 
преработката и пазарната реализация на местни продукти.

В допълнение към включването на разпоредбите относно делегираните актове и 
актовете за изпълнение предложението включва също някои по-несъществени 
изменения с цел актуализиране за отчитане на промените в законодателството на 
Съюза и практическото изпълнение на регламента от 2006 г.

Проектодокладът на комисията по земеделие и развитие на селските райони съдържа 74 
изменения към текста, предложен от Комисията, първото от които цели да въведе член 
349 от ДФЕС като допълнително правно основание. Освен това изменение 19 уточнява, 
че този член следва да се вземе предвид, за да се даде „специален статут за най-
отдалечените райони, за да се осигури възможност за тяхното развитие и 
равноправно интегриране в Съюза чрез изпълнението на специфични програми, 
адаптирани към особеното им положение.“ Останалите изменения в проектодоклада 
се отнасят главно до техническите разпоредби за делегираните актове и актовете за 
изпълнение.

VI - Определяне на целесъобразното правно основание

Като се вземе предвид, че Регламент (ЕО) № 247/2006, който се преработва с 
предложението, се основаваше отчасти на члена от ДЕО, който е предшественик на 
член 349 от ДФЕС, както и че целта и съдържанието на предложението пряко касаят 
обхвата и съдържанието на специфичните мерки за най-отдалечените региони и 
тяхното прилагане, е явно, че член 349 трябва да бъде включен в правното основание.

Член 349 от ДФЕС, обаче, за разлика от член 43, параграф 2 от ДФЕС, не предвижда 
прилагане на обикновената законодателна процедура, а предвижда Съветът да действа 
с квалифицирано мнозинство. Следователно тези членове не са процедурно 
несъвместими.

VII - Заключение и препоръка

С оглед на гореизложения анализ член 349 от ДФЕС трябва да бъде прибавен към член 
42, първа алинея и член 43, параграф 2 като правно основание за предложението за 
регламент.

На свое заседание от 11 юли 2011 г. комисията по правни въпроси реши с 21 гласа „за“ и 
без „въздържали се“1, да Ви препоръча следното: предложението за регламент на 
                                               
1 Следните членове на ЕП присъстваха по време на окончателното гласуване: Klaus-Heiner Lehne 
(председател), Luigi Berlinguer (заместник-председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), 
Evelyn Regner (заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Marielle Gallo, 
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Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското 
стопанство в най-отдалечените райони на Съюза [COM(2010)0498] да се основава на 
член 42, първа алинея от ДФЕС, член 43, параграф 2 от ДФЕС и член 349 от ДФЕС.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, Димитър Стоянов, Kurt Lechner, 
Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


