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Относно: Становище относно правното основание за предложението за регламент 
на Съвета за създаване на програма „Европа на гражданите“ за периода 
2014–2020 г. (COM(2011)0884 – 2011/0436(APP))

Уважаема госпожо председател,

С писмо от 5 март 2012 г. Вие се отнесохте до комисията по правни въпроси съгласно 
член 37 от Правилника за дейността с искане тя да даде своето становище относно това 
дали Комисията е посочила правилно правното основание за предложението за 
регламент на Съвета за създаване на програма „Европа на гражданите“ за периода 
2014–2020 г. Представеното на 14 декември 2011 г. предложение на Комисията се 
основава на член 352 от ДФЕС. В писмото си Вие поставяте този въпрос по-специално, 
като се позовавате на факта, че действащата програма „Европа на гражданите“ (2007–
2013 г.) се основава на двойно правно основание – предишните членове 151 и 308 от 
Договора за ЕО (сегашни членове 167 и 352 от ДФЕС), и е приета по реда на 
процедурата за съвместно вземане на решения.

Контекст

I. Предложението

Комисията предлага да се създаде програма „Европа на гражданите“ за периода 2014 –
2020 г., която надгражда съществуващата програма. Общата цел на предложението е 
определена в член 1, параграф 2: „В рамките на глобалната цел за допринасяне за 



PE486.126v01-00 2/6 AL\897486BG.doc

BG

разбиране на Европейския съюз и за насърчаване на гражданското участие програмата 
допринася за следната обща цел: укрепване на паметта за миналото и подобряване на 
капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза.“ В член 2 се посочва по-
конкретно, че целите на програмата ще бъдат да се повиши „осведомеността във връзка 
с паметта за миналото, историята, идентичността и целите на Съюза чрез насърчаване 
провеждането на дебати, размисъл и изграждане на мрежи“ (член 2, параграф 1 от 
предложението) и да се насърчи „демократичното и гражданското участие на
гражданите на равнището на Съюза чрез подобряване на тяхното разбиране за процеса 
на създаване на политики на Съюза“ (член 2, параграф 2 от предложението). Както се 
заявява в обяснителния меморандум на предложението, целта му е „да мобилизира 
гражданите на местно равнище за обсъждане на конкретни въпроси от европейски 
интерес“1. И продължава, че по този начин „те ще се запознаят с въздействието на 
политиките на Съюза върху тяхното ежедневие“.

В членове 3, 4, 5 и следващите от предложението се установява и определя как ще 
бъдат постигнати тези цели: мерки, структура на програмата, участие, сътрудничество с 
международни организации, изпълнение на програмата и т.н. 

ІІ. Въпросните правни основания

1. Правно основание за предложението

Предложението се основава на член 352 от ДФЕС, който гласи следното:

„Член 352

Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от Договорите 
политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без последните да 
предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като действа с единодушие по 
предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент, приема 
необходимите разпоредби. Когато тези разпоредби се приемат от Съвета в съответствие 
със специална законодателна процедура, той действа също с единодушие, по 
предложение на Комисията и след одобрение от Европейския парламент.“

2. Предложение за изменение на правното основание
Във Вашето искане за становище на комисията по правни въпроси относно правното 
основание Вие посочвате възможността да се добави член 167 от ДФЕС, който гласи 
следното:

„Член 167

1. Съюзът допринася за разцвета на културите на държавите членки, като зачита 
тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда на преден 
план общото културно наследство.

                                               
1 COM(2011)0884, Обяснителен меморандум, стр. 2.
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2. Действията на Съюза са насочени към насърчаване на сътрудничеството между 
държавите членки и, ако е необходимо – подкрепа и допълване на техните действия в 
следните области:
– подобряване на знанията и разпространяване на културата и историята на 
европейските народи;
– опазване и закрила на културното наследство от европейско значение;
– културен обмен с нетърговска цел;
– художествени и литературни произведения, включително и в аудиовизуалния сектор.

3. [...]

4. [...]

5. С цел да допринесе за осъществяването на целите, посочени в настоящия член:
– Европейският парламент и Съветът, в съответствие с обикновената законодателна 
процедура, след консултация с Комитета на регионите, приемат поощрителни мерки, с 
изключение на хармонизацията на законови и подзаконови разпоредби в държавите 
членки; [...]“

III. Анализ 

1. Принципи, утвърдени в практиката на Съда на ЕС
Както посочва Съдът на ЕС, изборът на правно основание е от „конституционно 
значение“1 предвид принципа за „предоставяне на правомощия“, който е ръководен за 
Съюза. Съдът определя като основно правило, че планираните мерки трябва да се 
основават на едно единствено правно основание. Мярка, която си поставя две 
намерения, две цели или се състои от два елемента, следва да се основава на едно 
единствено правно основание, което ще се определи според преобладаващия съставен 
елемент на мярката2. Една мярка може да почива на двойно правно основание 
„единствено ако преследва едновременно няколко цели или съдържа различни съставни 
елементи, които са неразривно свързани, без нито един от тях да се явява вторичен или 
косвен спрямо останалите“3.

Съдът посочва също така и различните критерии, които следва да определят избора на 
правно основание за всеки отделен случай. Тези критерии се упоменават многократно в 
практиката на Съда и биха могли да се обобщят по следния начин:
– изборът не е субективен; той трябва „да се основава на обективни фактори, 
подлежащи на съдебен контрол“4;
– тези фактори следва да включват целта и съдържанието на разглежданата мярка5.

По отношение на член 352 от ДФЕС като правно основание Съдът на ЕС поддържа, че 

                                               
1 Становище 2/00 от 6 декември 2001 г. относно Протокола от Картахена [2001] Сборник I-9713.
2 Дело C-42/97 Парламент/Съвет [1999] Сборник I-869, параграфи 39 и 40.
3 Дело C-441/06 Комисия/Парламент и Съвет, [2007] Сборник I-8887, параграф 47.
4 Дело 45/86, Комисия/Съвет [1987] Сборник 1439, параграф 5.
5 Вж. дело C-300/89, Комисия/Съвет [1991] Сборник I-287, параграф 10; Дело C-411/06 
Комисия/Парламент и Съвет [2009] Сборник I-7585, параграф 45; и дело C-166/07 Парламент/Съвет
[2009] Сборник I-7135, параграф 4.
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едно действие, основаващо се на този член, е оправдано само ако няма друга 
разпоредба в Договорите, която да предоставя нужната компетентност на Съюза1. 
Конкретното правно основание, което би могло да има отношение към дадения случай, 
е член 167 от ДФЕС.

2. Цели на предложението
Предложението е насочено към постигане на цели по две направления: „Памет за 
миналото и европейско гражданство“ и „Демократична ангажираност и гражданско 
участие“ (член 3, параграф 1). И двете направления са еднакво значими и нито едно от 
тях не е подчинено по отношение на другото.

a) „Памет за миналото и европейско гражданство“
Член 167, параграф 2 от ДФЕС се отнася до действия в сферата на „подобряване на 
знанията и разпространяване на културата и историята на европейските народи“. 
Планираната цел за „укрепване на паметта“ в рамките на предложението е свързана с 
историята на Съюза и следователно попада в обхвата на член 167 от ДФЕС. Следва да 
бъде отбелязано, че независимо от факта, че думата „култура“ не се упоменава изрично 
в предложението и че културата не е сред целите, които то си поставя, няма разлика по 
отношение на достигнатия извод: не е необходимо изрично упоменаване на 
„културата“, за да може да се приложи член 167 от ДФЕС, тъй като позоваването на 
„историята“ е достатъчно. 

б) „Демократична ангажираност и гражданско участие“
Другата цел на предложението, отнасяща се до гражданско участие, е свързана с 
европейското гражданство. Договорът не съдържа конкретно правно основание за 
мерки, отнасящи се до тази тематика. Следователно е нужно позоваване на член 352 от 
ДФЕС. За да бъде член 352 от ДФЕС правилното правно основание, въпросното 
действие трябва да бъде насочено към постигане на една от целите, заложени в 
Договорите (вж. текста на член 352, параграф 1 от ДФЕС, цитиран по-горе). С член 9 от 
ДЕС се въвежда гражданство на Европейския съюз, което допълва националното 
гражданство2. Член 11, параграф 1 от ДЕС изисква от институциите да „предоставят на 
гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят 
публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза“ и по този начин 
насърчава активната гражданска позиция. Мерките в предложението, свързани с 
европейското гражданство, биха били насочени към постигането на последната 
спомената цел. Така се оказва, че член 352 е правилното правно основание за мерките 
по това направление.

3. „Европа на гражданите“ 2007 – 2013 г.
Съпоставката с действащата програма, на която Вие също се позовавате в искането си 
за становище относно правното основание, потвърждава достигнатия извод: от една 

                                               
1 Дело 45/86 Комисия/Съвет [1987] Сборник 1493, параграф 13; Дело C-436/03, Европейски 
парламент/Съвет [2006 г.], Сборник, I-3733, параграфи 36 – 46; Дело C-166/07 Европейски 
парламент/Съвет [2009] Сборник I-7135, параграфи 40 – 41.
2 „Във всички свои дейности Съюзът зачита принципа на равенство между гражданите, които се ползват 
от еднакво внимание от страна на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Всяко лице, 
което притежава гражданство на държава членка, е гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза се 
добавя към националното гражданство и не го заменя.“
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страна, действащата програма цели да осигури включването на европейските граждани 
в процеса на европейска интеграция, и от друга страна, да развие у европейските 
граждани чувство за европейска идентичност, която се основава на общи ценности, 
история и култура. Член 167 от ДФЕС обхваща културния аспект, докато за елемента 
„гражданско участие“, във връзка с който в Договорите не се предвижда конкретно 
правно основание, следва да се прибегне до позоваване на член 352 от ДФЕС. 
Следователно двата члена заедно съставляват правното основание за програмата 
„Европа на гражданите“ в редакцията от 2006 г.

4. Процедурни аспекти
Следва да се отбележи, че когато се прави позоваване на член 352 от ДФЕС в съчетание 
с разпоредби от друг Договор, трябва да се съчетаят и съответните процедурни 
изисквания. Независимо от това, че по принцип Съдът на ЕС поддържа становището за 
невъзможност на двойното правно основание, когато съответните процедури са 
несъвместими1, той не повдига въпроса за съвместимостта в контекста на член 352 от 
ДФЕС (като се има предвид, че позоваване на член 352 от ДФЕС задължително 
предполага, че не е налице друго правно основание). Напротив, Съдът на ЕС допуска 
възможността изискването за единодушие по член 352 от ДФЕС да се съчетава с други 
процедури, като например обикновената законодателна процедура2. Става ясно, че в 
настоящия случай би следвало да се приложи обикновената законодателна процедура, 
съчетана с единодушие в Съвета.

5. Становище на Правната служба
В писмо до Вашата комисия от 21.2.2012 г. и в писмо от 15.3.2012 г. по искане на 
комисията по правни въпроси за изразяване на становище относно правното основание, 
Правната служба на Парламента заключава, че членове 167 и 352 от ДФЕС следва да 
бъдат правно основание на предложението.

ІV. Заключение и препоръка

Комисията по правни въпроси разгледа упоменатия по-горе въпрос на своето заседание 
от 27 март 2012 г. На това заседание тя съответно реши с единодушие3 да препоръча, че 
правилното правно основание за предложението за регламент за създаване на програма 
„Европа на гражданите“ за периода 2014–2020 г. следва да бъдат членове 167 и 352 
ДФЕС.

                                               
1 Дело C-300/89 Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“) [1991] Сборник I-2867, параграфи 17-25.
2 Дело C-166/07 Европейски парламент/Съвет, параграф 69. Вж. напр. Регламент (ЕС) № 1232/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година относно финансовите вноски на 
Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007–2010 г.) (ОВ 346, 30.12.2010 г., стр. 1.), 
шестото позоваване в преамбюла на акта, което гласи „в съответствие с обикновената законодателна 
процедура и изискването за единодушие в Съвета, предвидено в член 352, параграф 1, първо изречение 
от Договора за функционирането на Европейския съюз“.
3 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (председател), Evelyn Regner (заместник-
председател), Françoise Castex (заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva 
Lichtenberger. 
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С уважение,

Klaus-Heiner Lehne


