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С писмо от 11 декември 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 на Съвета.

Правното основание, предложено от Комисията, е член 203 от Договора за създаване на 
Европейската общност за атомна енергия (наричан по-долу „Договор за Евратом“) – т. 
нар. „клауза за гъвкавост“, която може да се използва само когато е необходимо 
действие за постигането на една от целите на тази общност и Договорът за Евратом не е 
предвидил необходимите правомощия.

Измененията, внесени към проекта за доклад в комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, имат за цел да добавят към правното основание Протокол 
№ 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. относно атомната електроцентрала 
„Игналина“ в Литва. В този протокол е направено позоваване на член 56 от Акта за 
присъединяване от 2003 г. относно приемане на мерки за помощ на Общността за
извеждане от експлоатация на АЕЦ „Игналина“.

В писмото си Вие питате дали не би било целесъобразно да се промени правното 
основание на предложението в контекста на неговите цел и съдържание.
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I. Контекст

По време на преговорите за присъединяване България, Литва и Словакия поеха 
ангажимент за затваряне на няколко ядрените реактори, като в замяна ЕС се ангажира 
да предостави финансова помощ за извеждането от експлоатация на тези реактори, 
съответно по програмите за АЕЦ „Козлодуй“, АЕЦ „Игналина“ и АЕЦ „Бохунице“. 
Съгласно оценките, предоставени от държавите членки през 2011 г., ще бъдат 
необходими значителни допълнителни финансови средства в допълнение към тези, 
които вече са били предоставени от ЕС, за завършване на извеждането от експлоатация 
на атомните електроцентрали по безопасен начин.

Следователно предложението предвижда разширяване на финансовата подкрепа от 
Съюза чрез отмяна на трите регламента, съгласно които бяха създадени три различни 
програми за помощ, и определя по-нататъшното предоставяне на помощ за периода 
2014–2020 г. в една-единствена програма.

II – Относими членове от Договорите

В предложението на Комисията е представен като правно основание следният член от 
Договора за Евратом:

Член 203
Ако действие на Общността се окаже необходимо за осъществяването 
на една от целите на Общността и настоящият договор не е предвидил 
необходимите правомощия за действие, необходими за тази цел 
Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след като се 
консултира с Европейския парламент, приема всички необходими 
разпоредби.

Протокол № 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. относно атомната електроцентрала 
„Игналина“ в Литва, който се предлага да бъде добавен към правното основание, 
включва следния уместен член (диспозитивът е подчертан):

Член 3
1. Като признава, че извеждането от експлоатация на Атомната 
електроцентрала Игналина има дългосрочен характер и представлява 
за Литва изключително финансово бреме, което е несъизмеримо с 
нейния размер и икономически потенциал, Съюзът, солидарен с Литва, 
предоставя адекватна допълнителна помощ от Общността за 
усилието за извеждане от експлоатация след 2006 г.

2. За тази цел програма Игналина ще бъде продължена без прекъсване и 
ще обхване периода след 2006 г. Разпоредбите за изпълнение на 
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удължената програма се приемат в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 56 от Акта за присъединяване и влизат в сила, най-
късно, до датата на изтичането на настоящата финансова 
перспектива.

3. [...]

4. За периода на следващите финансови перспективи, общият среден 
размер на предвидените суми за удължената програма Игналина ще 
бъде подходящо определен. Програмирането на тези средства ще се 
основава на действителните нужди от плащания и капацитет за 
усвояване.

Член 56 от Акта за присъединяване от 2003 г. гласи следното:

Член 56
Освен ако не е уговорено друго, Съветът с квалифицирано мнозинство
по предложение от Комисията, приема необходимите мерки за 
изпълнението на разпоредбите, които се съдържат в приложения II, III 
и IV посочени в членове 20, 21 и 22 на настоящия акт.

III - Предложени правни основания

Член 203 от Договора за Евратом може да се използва само когато е необходимо 
действие за постигането на една от целите на Евратом и Договорът за Евратом не е 
предвидил необходимите правомощия. Съветът действа с единодушие и след 
консултация с Парламента.

Член 3 от Протокол № 4 към Акта за присъединяване от 2003 г. предвижда, че 
разпоредбите за изпълнение на удължената програма се приемат в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 56 от Акта за присъединяване. Съгласно тази 
процедура Съветът действа с квалифицирано мнозинство, а за Парламента не е 
предвидена никаква роля .

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.
                                               
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; Решение от 2009 г. 
по дело Комисия/Парламент и Съвет, C-411/06, Сборник, стр. R I-7585.
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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 основания.1

V. Цел и съдържание на предложения регламент

Целта на предложението, в съответствие с членове 1 и 2, е да се създаде програма за 
помощ за периода 2014–2020 г. за определяне на правила за прилагането на 
финансовата подкрепа на ЕС по отношение на мерки, свързани с извеждането от 
експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, АЕЦ „Игналина“ и АЕЦ „Бохунице“, за да се 
подпомогнат държавите членки да достигнат необратимо състояние на 
електроцентралите при запазване на високо равнище на безопасност. Техническите 
цели за трите програми в това отношение също са уточнени.

Член 3 от предложението съдържа специфични разпоредби относно бюджета на трите 
програми, докато член 4 определя условията, които трябва да бъдат изпълнени за да се 
предостави финансовата помощ. Член 5 определя формите за прилагане, които се 
използват в съответствие с Финансовия регламент, и член 6 изисква от Комисията да 
приема годишни работни програми и подробни процедури за изпълнение. Член 7 
съдържа разпоредби относно защитата на финансовите интереси на ЕС и членове от 8 
до 12 – заключителните разпоредби за оценката, процедурата на комитет, преходните 
разпоредби, отмяната на правни актове, предвиждащи предишните програми, и влизане 
в сила.

Следователно основната цел на предложението е да замени трите правни акта за 
съществуващите програми, всеки от които изтича в края на 2013 г., с един правен акт за 
периода 2014–2020 г., който съответства на предстоящата многогодишна финансова 
рамка.

VI. Институционален контекст

Докато правният акт за програмата „Игналина“ беше приет въз основа на Протокол № 4 
и член 56 от Акта за присъединяване от 2003 г.2, който предвижда финансова помощ 
най-малко до 2013 г., правните актове за другите две програми се основават на член 203 

                                               
1 Вж. цитираното по-горе решение по дело C-411/06, точки 46–47.
2 Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 10).
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от Договора за Евратом, тъй като Актът за присъединяване от 2003 г. предвижда
финансова помощ за Словакия само до 2006 г. и съгласно Акта за присъединяване от 
2005 г. България ще получава помощ до 2009 г.1

Поради това Съветът предлага разделянето на предложението на два инструмента: един 
за програмата „Игналина“ и един за другите две програми, както и запазване на 
отделните правни основания, използвани за правните актове за съществуващите 
програми.2 Това предложение се основава на становището на правната служба на 
Съвета3, в което в общи линии се твърди, че Протокол № 4 и член 56 от Акта за 
присъединяване от 2003 г. трябва да се запазят за програмата „Игналина“ и за периода 
след 2013 г., тъй като формулировката и логиката на член 3 от Протокол № 4 не 
определя краен срок за програмата. Според Съвета е налице следователно 
съществуващо правно основание за ЕС за предоставяне на финансова помощ за 
програмата „Игналина“, което от своя страна изключва използването на клауза за 
гъвкавост, посочена в член 203 от Договора за Евратом.

Може също така да се отбележи, че макар и Парламентът да не е консултативен орган 
съгласно правното основание, предложено от Съвета за програмата „Игналина“, 
Съветът поддържа консултациите на доброволни начала и следователно Парламентът 
ще бъде консултиран и по двата предложени правни акта.

Комисията, подкрепена от правната служба на Европейския парламент4, обаче не е 
съгласна с позицията на Съвета и твърди, че Протокол № 4 се отнася само до периода 
до края на настоящата финансова перспектива – до края на 2013 г. – и следователно 
член 203 от Договора за Евратом трябва да бъде правното основание за продължаване 
на трите програми след това.

VII - Определяне на целесъобразното правно основание

Трите програми имат една и съща цел: установяване на правила за прилагането на 
помощта, предназначена за окончателното затваряне на атомните електроцентрали. 
Следователно не може да се каже, че предложението има двойна цел или елемент, от 
които една цел или един елемент е преобладаващ/а, поради което изисква отделно 
правно основание. Тъй като предложението се стреми да обедини три програми от три 
различни правни акта с различно правно основание, то вместо това съдържа няколко 
елемента, които са неразривно свързани, което дава основание за съвместно правно 
основание.

Изборът на правилното правно основание в този случай в крайна сметка се свежда до 
това, дали се счита, че потенциално няма ограничение на времето за предоставяне на 
финансова помощ по Протокол № 4 или че той не се отнася до периода след 2013 г. В 
последния случай няма да са налице необходимите правомощия, предвидени в 
                                               
1 Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета (ОВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 1) и Регламент (Евратом) № 
647/2010 на Съвета (ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 9).
2 Вж. писмото от 26 юли 2012 г. от генералния секретар на Съвета до председателя Шулц.
3 Вж. документ на Съвета 9526/12.
4 Вж. бележката от 14 януари 2013 г. от Правната служба, SJ 0716-12.
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Договора, и по този начин член 203 ще трябва да се използва като правно основание за 
всяка от трите програми.

Като се има предвид, че Протокол № 4 не включва конкретна крайна дата за 
предоставяне на финансовата помощ, в противовес на това, което беше предвидено 
относно словашката и българската АЕЦ, а по-скоро предвижда в член 3, параграф 2, че 
програмата ще бъде „продължена без прекъсване и ще обхване периода след 2006 г.“, и 
тъй като в неговия член 4 се споменават „следващите финансови перспективи“ (в 
множествено число), е трудно да се направи изводът, че настоящият протокол е 
ограничен във времето. В този контекст по-вероятното заключение е, че целта на 
протокола е да предвиди възможността финансовата помощ да се предоставя толкова 
дълго, колкото е необходимо, за да изведе от експлоатация атомната електроцентрала 
по безопасен начин.

Протокол № 4 не е ограничен във времето и може да се използва като правно основание 
за решение на Съвета да продължи програмата „Игналина“. Тъй като правните 
основания в актовете за присъединяване за другите две програми са изтекли, 
продължаването на тези програми обаче ще трябва да се решава от Съвета по силата на 
член 203 от Договора за Евратом.

Тези две правни основания обаче в никакъв случай не са съвместими, тъй като член 203 
от Договора за Евратом предвижда единодушие на Съвета, докато Протокол № 4 и член 
56 от Акта за присъединяване от 2003 г. предвиждат решение на Съвета с 
квалифицирано мнозинство. Следователно те не могат да се комбинират в свързано 
правно основание.

Правното основание за продължаване на финансовата помощ за програмата „Игналина“ 
следователно би трябвало да бъдат Протокол № 4 и член 56 от Акта за присъединяване 
от 2003 г., докато член 203 от Договора за Евратом би трябвало да бъде правното 
основание за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“.

VIII - Заключение и препоръка

Предвид изложения по-горе анализ, Протокол № 4 и член 56 от Акта за присъединяване 
от 2003 г. не могат да бъдат добавени към член 203 от Договора за Евратом с оглед 
формиране на правно основание за предложението.

За да се приеме решение на Съвета относно продължаване на помощта по трите 
програми, предложението трябва да бъде разделено, както е предложено от Съвета, и 
програмата „Игналина“ трябва да се уреди с правен акт, отделен от другите две 
програми, въз основа на Протокол № 4 и член 56 от Акта за присъединяване от 2003 г. 
Втория акт, който ще урежда програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, обаче ще трябва да 
се основава на член 203 от Договора за Евратом. 

Разделянето на предложението на два правни акта обаче няма да засегне прерогативите 
на Парламента в този конкретен случай, тъй като консултацията от Съвета ще бъде 
поддържана на доброволни начала.
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С оглед на това, на заседанието си от 21 февруари 2013 г. комисията по правни въпроси 
реши с 14 гласа „за“ и 1 глас „против“1 да Ви препоръча, както следва: Протокол № 4 и 
член 56 от Акта за присъединяване от 2003 представляват правилното правно 
основание за продължаване на помощта по програмата „Игналина“ и член 203 от 
Договора за Евратом представлява правилното правно основание за продължаване на 
помощта по програмите на „Козлодуй“ и „Бохунице“. 

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 На окончателното гласуване присъстваха: Evelyn Regner (изпълняващ длъжността председател), 
Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Françoise Castex (заместник-председател), Francesco Enrico 
Speroni (докладчик), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva 
Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, 
Tadeusz Zwiefka.


