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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

8.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(26/2011)

Относно:  Мотивирано становище от Сейма на Република Полша относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за 
ООП“)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е в 
съответствие с принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сейма на Република Полша по 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ

на Сейма на Република Полша

от 4 март 2011 г.

съдържаща мотивирано становище

относно неспазване на принципа на субсидиарност

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща

организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски

продукти („Общ регламент за ООП“)

(COM(2010) 799 окончателен)

След като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 

обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски 

продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2010) 799 окончателен) Сеймът на Република Полша констатира, 

че това предложение не е в съответствие с субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския 

съюз (ДЕС). Предложението за регламент нарушава принципа на субсидиарност поради съдържанието на 

предлаганите разпоредби и липсата на обосновка защо предложението е в съответствие с този принцип.

1. Сеймът не споделя мнението на Европейската комисия, че единствената цел на предложението 

е да приведе регламента в съответствие с изискванията на Договора от Лисабон. Разпоредбите на 

регламента ще дадат правомощия на Комисията да приема актове, които в момента не са регулирани 

или са само отчасти регулирани на равнище Европейски съюз (ЕС). Според Сейма няма доказателства, 

които да показват, че целите на предложението не биха могли в достатъчна степен да бъдат постигнати 

от държавите-членки или че поради мащаба или последиците от предлаганите мерки, те биха могли да 

бъдат по-добре постигнати на равнище ЕС. Следователно критериите, свързани със съответствието с 

принципа на субсидиарност, които се отнасят за необходимостта от предприемане на действия от ЕС,

вместо от държавите-членки, не са изпълнени.

2. Сеймът изразява резерви относно предоставянето на новите правомощия на Комисията, 

посочени в предложението за регламент. Той счита, че член 310 от предложението противоречи на 

принципа на субсидиарност. Този член дава правомощия на Комисията чрез делегирани актове да 

приема разпоредби по отношение на декларациите, представяни от преработвателите на сурово мляко.

Понастоящем правилата в тази сфера се приемат от държавите-членки. Предложението, съдържащо се в 

член 310, установява правни стандарти по отношение на мерки, чийто цели могат и действително в 

момента се постигат чрез националното законодателство на държавите-членки. Следователно, тази 
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разпоредба не е в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз. Освен това в основанията на предложението за регламент Комисията не е предложила 

никакви аргументи в полза на необходимостта да се прехвърлят правилата относно представянето на 

горецитираните декларации в сектора на млякото и млечните продукти от равнището на националното 

право на равнището на правото на ЕС.

Сеймът изразява подобни резерви и по отношение на член 126, член 172, буква е) и член 229, 

параграф 4 от предложението за регламент.

3. Сеймът също така изразява резерви относно непосочването на критериите за определяне дали 

дадена област ще бъде регулирана посредством делегирани актове или актове за изпълнение. Тези 

актове, приемани от Комисията съгласно регламента, няма да подлежат на контрол от националните 

парламенти по отношение на съответствието им с принципа на субсидиарност, тъй като не представляват 

законодателни актове. Обхватът на правомощията, делегирани на Комисията съгласно предложението за 

регламент, следователно следва да подлежи на специален контрол по отношение на съответствието с 

принципа на субсидиарност, за да  се предотвратят бъдещи дискреционни действия от страна на 

Комисията.

По отношение на делегираните актове (член 290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз – ДФЕС), Сеймът възразява срещу изключително широкото приложно поле на 

разпоредбите, които оправомощават Комисията да приема такива актове. Съгласно предложението за 

регламент Комисията ще има правомощия да допълва и изменя мерки, приети от законодателните 

органи на ЕС, т.е. Съвета и Европейския парламент. Според Сейма обхватът на правомощията, 

делегирани на Комисията съгласно предложението, трябва да бъде стриктно тълкуван. Тези правомощия 

трябва да бъдат определени по ясен, точен и подробен начин, поставяйки граници, които приетите 

актове не трябва да преминават. Въпреки това много от разпоредбите на предложението за регламент 

(например член 30, параграф 1, член 31, член 35, член 43, параграф 1, член 46 и член 78 във връзка с 

член 321, параграф 1) дават правомощия на Комисията да приема за неопределен период конкретни 

принципи или условия в регулираната област. С оглед на толкова широкото понятие за правомощията 

на Комисията и при отсъствието на обосновка за него Сеймът отбелязва, че Комисията ще може да 

приема делегирани актове в области от значение за дадения сектор.

Член 291 ДФЕС изисква упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията 

да подлежи на контрол от страна на държавите-членки съгласно разпоредби, приети предварително от 

Европейския парламент и от Съвета. Въпреки това такива разпоредби не са приети. Сеймът счита, че на 

Комисията не могат да се дават правомощия съгласно регламента да приема актове за изпълнение, когато 

процедурата за контрол върху тях от страна на държавите-членки е остава неизвестна.
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Сеймът счита, че предложението за регламент нарушава принципа на субсидиарност.

Неопределеният обхват на правомощието на Комисията да  приема делегирани актове, съчетано с 

неизвестната процедура, чрез която държавите-членки ще контролират приемането на актове за 

изпълнение, позволява на Комисията да извършва регулаторна дейност независимо от факта, че техните 

цели биха могли в достатъчна степен да бъдат постигнати на национално равнище.

4. Сеймът изразява резерви относно факта, че Комисията не е предложила никакви основания 

относно съответствието с принципа на субсидиарност на разпоредбите от предложението за регламент, 

които оправомощават Комисията да приема делегирани актове (член 290 ДФЕС) и актове за изпълнение 

(член 291 ДФЕС), което е в нарушение на член 5 от Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите 

субсидиарност и пропорционалност (Протокол № 2). Доказателство за съответствието на проект на законодателен акт 

с принципа на субсидиарност играе ключова роля в контрола, осъществяван от националните парламенти, по

спазването на този принцип, тъй като им позволява да се запознаят със и да оценят аргументите за приемането на 

специалните разпоредби, посочени в предложения акт. Също така едно обосноваване на законодателен акт на ЕС 

позволява да се преразгледа неговата законосъобразност от Съда на Европейския съюз съгласно жалба за отмяна (член 

263 от ДФЕС).

В основанията на предложението за регламент Комисията заявява, че регламентът съответства на

принципа на субсидиарност, но не дава никакви аргументи в подкрепа на това твърдение. Тя посочва, че 

селскостопанската политика е в рамките на споделената компетентност на ЕС и държавите-членки, което 

означава, че, доколкото ЕС не въвежда законодателство в сектора, държавите-членки запазват своята 

компетентност. В основанията на предложението за регламент Комисията подчертава, че „настоящото 

предложение е ограничено до приспособяване на единната обща организация на пазара към новите 

изисквания, въведени c Договора от Лисабон“ и че следователно „съществуващият подход на Съюза не е 

засегнат от настоящото предложение“.

Поради неяснотата на твърденията в основанията на предложението за регламент относно 

неговото съответствие с принципа на субсидиарност не може да се каже, че основанията отговарят на 

изискванията на член 5 от Протокол № 2, който гласи, че основанията да се направи заключението, че определена 

цел на Съюза може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, се подкрепят с качествени, а 

когато това е възможно, и с количествени показатели, за да може да се контролира законосъобразността 

на законодателния акт.

При отсъствие на подробна обосновка за предложението относно неговото съответствие с 

принципа на субсидиарност Сеймът, в качеството му на камарата на националния парламент, която 

упражнява контрол в това отношение, не може да направи оценка на аргументите, предложени от 

Комисията в полза на мнението, че предложението е в съответствие със споменатия принцип. Като има 

предвид горепосоченото, Сеймът констатира, че Комисията, като не е изпълнила изискването да 
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представи подробна обосновка за съответствието на предложението за регламент с принципа на 

субсидиарност, е нарушила този принцип.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕЙМА

Grzegorz Schetyna

[подпис]
[печат]


