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Относно: Становище по правното основание на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта 
на рибарството (COM(2011)0425 – C7 0198/2011 – 2011/0195(COD))

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 3 юли 2012 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.

Правното основание, предложено от Комисията, е член 43, параграф 2 от ДФЕС, който 
спада към дял ІІІ „Селско стопанство и рибарство“, част трета от ДФЕС, озаглавена 
„Вътрешни политики и дейности на Съюза“.

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.

Конкретният въпрос, поставен във Вашето писмо, е дали член 43, параграф 2 от ДФЕС 
представлява единственото подходящо правно основание за това конкретно 
предложение и дали член 43, параграф 2 и член 349 от ДФЕС могат да бъдат приети 
като общо правно основание за даденото законодателно предложение, тъй като те
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предвиждат прилагането на различни законодателни процедури.

I. Контекст

Зелената книга относно реформата на общата политика в областта на рибарството 
(ОПОР)1 заключи, че целите за постигане на устойчиво развитие на рибарството във 
всичките му измерения (екологични, икономически и социални) не са изпълнени, като в 
Зелената книга се посочват редица структурни недостатъци на сега действащата ОПОР. 
Поради това Комисията е заключила, че ОПОР се нуждае от основна реформа, и с 
настоящото предложение тя предлага отмяна на сега действащия регламент на Съвета2

и замяната му с нова ОПОР, която да бъде приета от Европейския парламент и Съвета.

Общата цел на предложението е да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, осигуряват условия за дългосрочна устойчивост на околната среда и 
допринасят за наличието на хранителните доставки. Целта на ОПОР е експлоатация на 
живите морски биологични ресурси, която да възстановява рибните запаси и да ги 
поддържа на нива, позволяващи максимален устойчив улов, както и прилагането на 
подхода на предпазливост и екосистемния подход при управлението на рибарството.

Комисията също така е заявила, че в съчетание с предложението тя ще приеме 
всеобхватно съобщение относно бъдещата ОПОР, предложение за регламент относно 
общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, съобщение 
относно външното измерение на ОПОР и доклад за определени елементи на 
горепосочения регламент на Съвета.

II - Приложими членове от ДФЕС

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

Член 43
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 взаимната 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 
                                               
1 COM (2009) 0163.
2 32002 R 2371: Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и 

устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството 
(ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59).
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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 2, 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.

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 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, селскостопанската и 
рибарската политики, 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 - Предложено правно основание
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Член 43, параграф 2 предвижда общото правно основание за общата политика в 
областта на рибарството, съгласно която Парламентът и Съветът следва да определят 
разпоредбите, необходими за постигането на нейните цели, в съответствие с 
обикновената законодателна процедура.

Член 349 от ДФЕС предвижда 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 
акта“1. Следователно изборът на неправилно правно основание може да оправдае 
анулирането на съответния акт.

Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:
1. има двойна цел или се състои от две части, едната от които може да бъде 

определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само 
съпътстваща; или

2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 
свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на 
другата.

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС в първия случай актът трябва да се 
основава на едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или 
преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на 
съответните различни правни основания2.

Прибягването до две правни основания не следва обаче да се изключва като 
възможност от самото начало с аргумента, че процедурите, предвидени за всяко правно 
основание, са несъвместими една с друга3. Използването на две правни основания е 
било прието за валидно в случаите, в които то не води до нарушаване на правата на 
Европейския парламент. В този случай член 43, параграф 2 ДФЕС предвижда 
използването на обикновената законодателна процедура, докато член 349 ДФЕС 
предвижда единствено провеждане на консултация с Парламента. Съдът се е 

                                               
1 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“), C-45/86, Recueil, стр. 

1439, точка 5; Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет, C-440/05, Сборник, стр. 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 Вж. цитираното по-горе Дело C-411/06, параграфи 46-47
3 Решение от 2006 г. по дело Комисия/Европейски парламент и Съвет (C-178/03, Сборник, стр. I-107, 

точка 57). Решение от 1991 г. по дело Комисия/Съвет (C-300/89, („Титаниев диоксид“), Сборник, стр. I-
2867, точки 17-25).
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произнесъл, че в такъв случай обикновената законодателна процедура има предимство, 
тъй като предполага по-голямо участие на Парламента1.

V. Цел и съдържание на предложения регламент

Според Комисията „общата цел на предложението е да гарантира, че дейностите, 
свързани с риболова и аквакултурата, осигуряват условия за дългосрочна устойчивост 
на околната среда и допринасят за наличността на хранителните доставки.“2.
Основните конкретни цели на предложението са определени в обяснителния 
меморандум като отговор на необходимостта от конкретизиране на ОПОР; повишаване 
на съгласуваността между инициативите на политиките, обхванати от ОПОР, по-добро 
опазване на морските биологични ресурси, в частност по отношение на 
многогодишните планове за управление на риболова, и прекратяване на изхвърлянията; 
принос към политиките, свързани с опазването на екосистемите и околната среда в 
рамките на ОПОР; подход, основан на регионализация на мерките във всеки морски 
басейн в съответствие с принципа на опазване на ресурсите; засилено събиране на 
данни и научни препоръки, предназначени за базата знания на политиката за опазване; 
пълно интегриране на външната политика в ОПОР; насърчаване развитието на 
аквакултурата; реформа на общата политика на пазарите в рамките на ОПОР; правна 
рамка за нов финансов инструмент, който да бъде въведен до 2014 г., предназначен да 
подпомага целите на ОПОР и програмата „ЕС 2020“; допълнително подобряване и 
опростяване на механизмите за участие на заинтересованите страни; включване в 
ОПОР на наскоро приетия нов режим за контрол.

Проектодокладът на комисията по рибно стопанство доразвива тези теми, като 
обяснителния меморандум заявява, че настоящата ОПОР е до голяма степен неуспешна 
и че се е оказало невъзможно да се разрешат отдавна съществуващите проблеми 
(прекомерен риболов, свръхкапацитет, недобро икономическо състояние на много 
предприятия в сектора на рибарството, социални проблеми, предизвикани от упадъка 
на рибарството в много крайбрежни райони). В заключението му се заявява, че „новият 
основен регламент трябва да изгради една амбициозна основа за обръщане на тази 
продължаваща негативна тенденция и за развитие на устойчиво и успешно рибарство в 
Европа“.

От разпоредбите на предложението единствено член 6, параграф 3 упоменава изрично 
най-отдалечените региони. Той оправомощава държавите членки да ограничат 
риболовните дейности до риболовни кораби, които са регистрирани в пристанищата на 
Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. Следва обаче да се отбележи, че 
максималните стойности на риболовния капацитет, валиден за държавите членки 
съобразно член 35 от предложението, са посочени в приложение II към предложения 
регламент, като пределните граници за отделните държави членки не само изрично 
посочват техните най-отдалечени региони, но пределните граници за тези региони са 
също така конкретизирани. Член 35, параграф 2 оправомощява Комисията да приема 
делегирани актове за преизчисляване на пределните граници на риболовния капацитет. 
Следва да се отбележи, че съществуващият правен акт, Регламент (ЕО) № 2371/2002 на 

                                               
1 Решение от 2008 г. по дело Европейски парламент/Съвет, (C-155/88, Сборник, стр. I-07, точки 75-79.
2 Вж. COM(2011) 0425, стр. 3.
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Съвета, не включва конкретни разпоредби за най-отдалечените региони. 

Проектодокладът на комисията по рибно стопанство съдържа 227 изменения на 
предложения от Комисията текст. От тях само едно изменение (изменение 23 на 
съображение 54) упоменава най-отдалечените региони:

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Счита за целесъобразно Комисията 
да бъде оправомощена чрез делегирани 
актове да създава нови консултативни 
съвети и да променя зоните на 
компетентност на съществуващите 
съвети, по-специално предвид 
особеностите на Черно море.

(54) Счита за целесъобразно Комисията 
да бъде оправомощена чрез делегирани 
актове да създава нови консултативни 
съвети и да променя зоните на 
компетентност на съществуващите 
съвети, по-специално предвид 
особеностите на Черно море и на най-
отдалечените региони.

Съображението посочва консултативните съвети, които трябва да се създадат 
съобразно членове 52-54 от предложението, като техният брой и правомощия трябва да 
се определят от Комисията в делегирани актове, приети съобразно процедурата, 
установена в член 55 от предложението.

Още 2322 изменения са внесени във връзка с проектодоклада. Някои от тях се отнасят 
до най-отдалечените региони, в частност изменения 228 и 1780, които имат за цел да 
въведат член 349 от ДФЕС като правно основание и нов член, който установява 
консултативен съвет за най-отдалечените региони, различен от друг консултативен 
съвет, който трябва да се установи за вътрешните води:

Изменение 228
Alain Cadec
Проект на законодателна резолюция
Позоваване 3 a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

като взе предвид член 349 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз,

Изменение 1780
Alain Cadec
Предложение за регламент
Част 3 – член 24 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Допитване до консултативните 

съвети
1. В съответствие с член 53 се създава 
консултативен съвет относно най-
отдалечените региони.
2. В съответствие с член 53 се създава 
консултативен съвет относно 
риболова във вътрешни водоеми.

Изменения 320 (идентично с изменение 321) и 2036 също посочват член 349 от ДФЕС и 
повдигат въпроса за специфичното положение на най-отдалечените региони:

Изменение 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Необходимо е да се подкрепи 
развитието на ключови сектори, в 
които най-отдалечените региони 
имат потенциал за специализация и 
силни сравнителни предимства, 
например рибарство и аквакултура. За 
да се осъществи регионализирана 
обща политика в областта на 
рибарството, ще бъде необходимо да 
се признае техния специален статут 
и да се приложат член 349 и член 355, 
параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 2036
Luís Paulo Alves
Предложение за регламент
Част 5 – член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се увеличава риболовното 
усилие, флотите, които 
принадлежат на най-отдалечените 
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региони, могат, предвид своите 
особености и съгласно член 349 от 
ДФЕС, да продължат да получават 
специална помощ за своето 
модернизиране с цел подобряване на 
безопасността и експлоатационните 
условия на своята дейност.

Следва също така да се отбележи, че на 18 април 2012 г. Парламентът прие 
резолюция относно ролята на политиката на сближаване в  най-отдалечените 
региони, която включва следното (подчертаването е добавено):

изразява съжаление за това, че реформата на общата политика в областта на 
рибарството (ОПР) не отчита в достатъчна степен положението и условията в 
НОР[най-отдалечените региони]; набляга на морското измерение на НОР и 
важността на риболова за териториалното устройство и за осигуряването на 
заетост за местното население предвид факта, че тези региони представляват 
изключителна икономическа зона, като техният потенциал трябва да се превъплъти в 
конкретни мерки за истинска морска икономика и те следва да бъдат взети надлежно 
предвид в програмата за обща европейска морска политика; припомня нарастващия 
икономически интерес, предизвикан от огромното биогенетично и минерално 
богатство, което крие морското дъно, и значението на вземането им под внимание в 
„новата европейска стратегия за НОР“, с цел да се гарантира развитието на 
икономика, основана на познанията за морето; в тази връзка смята, че НОР трябва 
да заемат централно място в морската политика на ЕС, като подчертава ролята им 
за устойчивата експлоатация на морето и на крайбрежните райони, както и по 
отношение на международното морско управление и че НОР, разположени в 
Атлантическия океан, трябва да бъдат включени в разработваната Атлантическа 
стратегия.1

Наред с това, в отговор на това Френският сенат направи следната декларация в 
контекста на процедурата на проверка за субсидиарност съобразно Протокол №2 от 
ДФЕС.

Счита, подобно на Европейския парламент, че член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, който позволява установяването на 
специфични правила за най-отдалечените региони, с цел отчитане на техните 
проблеми, е недостатъчно използван и изисква, във връзка с това, от Европейската 
комисия да предвиди в регламентите в областта на Общата политика в областта на 
рибарството и Европейския фонд за морско дело и рибарство специфични разпоредби 
за най-отдалечените региони.2

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2012 г. относно ролята на политиката на сближаване 

в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията „Европа 2020“, 
P7_TA(2012)0125, параграф 17.

2 Европейска резолюция от 3 юли 2012 г. с изискване за отчитане от страна на Европейския съюз на 
реалностите на риболова на най-отдалечените френски региони.
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VI - Определяне на целесъобразното правно основание

За да се определи подходящото правно основание в този случай е необходимо да се 
отчете дали основната или преобладаващата цел на предложението е да установи 
разпоредбите, необходими за следването на целите на Общата политика в областта на 
рибарството, или дали целта за приемане на конкретни мерки за най-отдалечените 
региони по отношение на риболова е неразривно свързана, без тази връзка да бъде 
вторична и непряка.

Общата цел на предложението на Комисията е да осигури риболовните и аквакултурни 
дейности, които предоставят дългосрочни устойчиви екологични условия и допринасят 
за наличието на хранителни запаси, докато проектодокладът на комисията по рибно 
стопанство акцентува върху това, че предложеният регламент следва да положи основи 
за прекратяване на трайно негативната тенденция за проблеми в сектора на рибарството 
и за развитието на устойчиво, успешно рибарство в Европа.

С оглед на това, настоящите разпоредби в предложението, които допускат конкретни 
мерки за най-отдалечените региони, в член 6, параграф 3 относно регистрираните 
риболовни кораби и член 35 относно пределните граници на риболовния капацитет са 
ограничени в обхвата си и следователно странични по отношение на основната цел за 
установяване на основните правила в основата на Общата политика в областта на 
рибарството.

Следва обаче да се отбележи, че този анализ може да се наложи да се преразгледа, ако 
някое от горепосочените изменения, целящи въвеждане на конкретни мерки за най-
отдалечените региони, бъде прието, например измененията с цел установяване на 
консултативен съвет за най-отдалечените региони, тъй като това би могло да промени 
горепосоченото определяне на тежестта и да направи така, че тези мерки да не бъдат 
вторични и непреки по отношение на Общата политика в областта на рибарството. Това 
заключение е наред с това подкрепено от горепосочената резолюция на Парламента 
относно ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони и позицията 
на Френския сенат относно субсидиарността, като и двата документа призовават за 
конкретни мерки за най-отдалечените региони в предложения регламент.

Ако последващата законодателна процедура и евентуалните преговори за споразумение 
на второ четене доведат до други изменения към предложението, които въвеждат 
допълнителни разпоредби, допускащи конкретни мерки за най-отдалечените региони, 
пряко или под формата на делегиране на законодателни правомощия, комисията по 
правни въпроси следва отново да провери правното основание, за прецени, дали 
въпросните разпоредби са несъществени по отношение на Общата политика в областта 
на рибарството или пораждат цел, която не е вторична и непряка, като по този начин 
налагат добавянето на член 349 от ДФЕС към правното основание.

По отношение на втория въпрос, поставен от комисията по рибно стопанство, следва да 
се отбележи, че въпреки че член 349 от ДФЕС, за разлика от член 43, параграф 2 от 
ДФЕС, не предвижда прилагането на обикновената законодателна процедура, той 
предвижда това, Съветът да действа с квалифицирано мнозинство. Следователно тези 
членове не са процедурно несъвместими.
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VII - Заключение и препоръка

С оглед на представения анализ, поставените от комисията по рибно стопанство 
въпроси следва да получат следния отговор:

1. Член 43, параграф 2 от ДФЕС представлява единственото подходящо правно 
основание за предложението в настоящия му вид, но ако предложението бъде 
изменено, така че да включи други разпоредби, които допускат конкретни мерки за 
най-отдалечените региони, отново ще трябва да се обмисли, дали тези разпоредби 
пораждат цел, която не е случайна по отношение на Общата политика в областта на 
рибарството и така налага добавянето на член 349 от ДФЕС.

2. Член 43, параграф 2 и член 349 от ДФЕС могат да бъдат приети като общо правно 
основание, въпреки че предвиждат прилагането на различни законодателни 
процедури.

На своето заседание от 17 септември 2012 г. комисията по правни въпроси 
единодушно1 реши да Ви отправи следната препоръка: Член 43, параграф 2 от ДФЕС 
представлява единственото подходящо правно основание за предложението в 
настоящия му вид.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 На окончателното гласуване присъстваха Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Edit Bauer 

(съгласно член 187, параграф 2 от Правилника за дейността), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu 
(заместник-председател), Piotr Borys, Françoise Castex (заместник-председател), Christian Engström, 
Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (докладчик по становище), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner (заместник-председател), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel 
Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (съгласно член 187, 
параграф 2 от Правилника за дейността).


