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Относно: Становище по правното основание на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието 
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (EAFRD)(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 
2011/0282(COD))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 17.6.2012 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 37, 
параграф 2 от правилника да представи становището си относно целесъобразността на 
заместването на „член 42 и член 43 от ДФЕС“, съгласно предложението на Комисията, 
с „член 42 и член 43, параграф 2 от ДФЕС“ като правно основание на предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието 
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(COM(2011)0627.

Контекст

I. Предложението

Предложението е част от законодателната рамка за Общата селскостопанска политика 
за периода 2014 - 2020 г. То цели да замени Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 
20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от 



PE492.924v01-00 2/5 AL\909168BG.doc

BG

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони1 и се основава на 
предложението, представено от Комисията на 6 октомври 2011 г., което определя общи 
правила за всички фондове, опериращи в рамките на общата стратегическа рамка2.
Новият ЕЗФРСР е проектиран така, че да съответства на новата обща стратегическа 
рамка, приложима и към Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, с 
оглед постигането на целите на стратегия Европа 2020 (устойчив растеж, интелигентен 
растеж, приобщаващ растеж).

Предложението се основава на базисната идея, почерпена от настоящата концепция за 
селско развитие на многогодишните схеми, определени и съфинансирани от държави 
членки (или региони). Вместо бившите три направления в икономическата, 
екологичната и социалната област, спрямо които се прилагат изисквания за минимални 
разходи за всяко направление, новият програмен период ще има шест приоритета: 
укрепване на трансфера на знания и иновации; повишаване на 
конкурентоспособността; насърчаване на добро организиране на хранителната верига и 
управление на риска; възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите; 
насърчаване на ефективността на ресурсите и преход към нисковъглеродна икономика; 
насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото 
развитие в селските райони. От държавите членки все още се изисква да запазят 25% от 
своя финансов пакет за развитие на селските райони за области, свързани с 
управлението на земята и борбата срещу изменението на климата. С цел да се изпълнят 
количествените цели по посочените приоритети (и като се вземе предвид техните 
собствени специфични нужди), държавите членки/регионите следва да определят 
комбинации от мерки, почерпени от рационализиран каталог. В предложението за 
регламент се включват правила относно изготвянето, одобрението и преразглеждането 
на програмите, които до голяма степен следват настоящите правила, и се разкриват 
възможности за създаване на подпрограми (например за млади селскостопански 
производители, дребни селскостопански производители, планински райони, къси 
вериги на доставки), които се ползват с по-висок интензитет на помощта. 
Предложението допълнително засилва настоящите мерки за сътрудничество и съдържа 
инструменти за управление на риска, включително подпомагане на 
взаимоспомагателни фондове и нов инструмент за стабилизиране на доходите.

ІІ. Дискутираните правни основания

1. Правно основание за предложението

Предложението се основава на член 42 и член 43 от ДФЕС, който гласи следното:

„Член 42 от ДФЕС

                                               
1 ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.
2 Предложение на Комисията от 6.10.2011 г. за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006, COM(2011)615).
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(1) 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 член 43, 
параграф 2, и в съответствие с процедурата, предвидена там, като се вземат предвид 
целите, посочени в член 39.

(2) Съветът, по предложение на Комисията, може да разреши предоставянето на 
помощ:
а) за защита на предприятия, изпаднали в затруднение поради структурни или 
природни фактори;
б) в рамките на програмите за икономическо развитие.

Член 43 от ДФЕС

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.

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 1, ако:

а) 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.“

2. Предложение за изменение на правното основание
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С писмо от 17.6.2012 г. поискахте становището на комисията по правни въпроси Вие 
сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 37, параграф 2 от правилника,
относно целесъобразността на заместването на „член 42 и член 43 от ДФЕС“, с „член 42 
и член 43, параграф 2 от ДФЕС“ като правно основание, предвид факта, че докладчикът 
Luis Manuel Capoulas Santos внесе в своя проектодоклад изменение в този смисъл. 
Допълнително уточнихте, че считате посоченото изменение „по-скоро за коригиране, 
отколкото за изменение на правното основание“.

III. Анализ

В съдебната практика на Съда се очертават няколко принципа по отношение на избора 
на правно основание. На първо място, като се имат предвид последиците от правното 
основание в материалноправен и процесуален смисъл, изборът на правилното правно 
основание е с конституционно значение1. На второ място, съгласно член 13, параграф 2 
от ДЕС всяка институция действа в кръга на правомощията, които са й предоставени с 
Договорите2. На трето място, според съдебната практика на Съда на ЕС „изборът на 
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 акта“3.

Член 42 ДФЕС се отнася до приложението на правилата на конкуренцията и 
разрешаването на предоставяне на държавни помощи.

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, с 
обикновената законодателна процедура. Другите параграфи от член 43 не изглеждат 
релевантни (параграф 1: представяне на предложение от Комисията; параграф 3: 
приемане на мерки от Съвета; параграф 4: условия за заменяне на националните 
пазарни организации;  параграф 5: обща организация за някои суровини); така че не е 
необходимо прибавянето им към правното основание.

Следователно подходящото правно основание за дискутирания регламент е член 42 и 
член 43, параграф 2 от ДФЕС.

Комисията разгледа горецитирания въпрос на заседанието си от 10 юли 2012 г. На това 
заседание тя съответно реши с единодушие4 да препоръча, че правилното правно 
                                               
1 Становище 2/00 по Протокола от Картахена от 2001 г., Recueil, стр. I-9713, точка 5; Дело C-370/07 
Комисия/ Съвет, Recueil, [2009] I-8917, точки 46-49; становище 1/08, ГАТС [2009 г.] (Сборник, стр. I-
11129, точка 110).
2 Дело C-403/05 Парламент/ Комисия [2007] , Сборник, стр. I-9045, точка 49, и практиката на Съда, 
цитирана там.
3 Вж. най-скоро решение от 2009 г. по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585).
4 На окончателното гласуване присъстваха: Klaus-Heiner Lehne (Председател), Evelyn Regner (Заместник-
председател), Françoise Castex (Заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (Заместник-
председател), Axel Voss (докладчик), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József 
Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip 
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основание за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони следва да бъде член 42 и член 43, параграф 2 от 
ДФЕС.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz 
Zwiefka.


