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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(28/2011)

Относно: Мотивирано становище на Камарата на депутатите на Великото херцогство 
Люксембург 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, в срок от осем седмици от датата на предаване 
на проект на законодателен акт всеки национален парламент може 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 
съобразен 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 на Камарата на депутатите на 
Великото херцогство Люксембург относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕЗОЛЮЦИЯ

Камарата на депутатите

• като взе предвид член 168 от Правилника за дейността на Kамарата на депутатите;

• като припомня, че комисията по селско стопанство, лозарство и развитие на селските райони 
беше сезирана във връзка с 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“), законодателно 
предложение на Европейската комисия (COM (2010) 799), което подлежи на проверка за 
спазването на принципа на субсидиарност;

• като има предвид, че комисията по селско стопанство, лозарство и развитие на селските райони 
прие на своето заседание на 7 март 2011 г. мотивирано становище във връзка с горепосоченото 
законодателно предложение;

реши да приеме мотивираното становище на комисията по селско стопанство, 
винарство и развитие на селските райони със следното съдържание:

„Комисията по селско стопанство, лозарство и развитие на селските райони, след като извърши анализ 
на съвместимостта на разпоредбите на 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“) с принципа на субсидиарност, 
изразява резерви във връзка с горепосоченото предложение по следните причини:

Предварителни забележки

Комисията по селско стопанство, лозарство и развитие на селските райони отбелязва, че Регламент (ЕО) 
№ 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно 
специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) следва да бъде 
адаптиран вследствие на влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 
и по-специално  членове 290 и 291 от него.

Комисията по селско стопанство, лозарство и развитие на селските райони припомня, че привеждането на 
европейското законодателство в съответствие с Договора от Лисабон трябва да се основава на 
осигуряването на достатъчна и подходяща законодателна стабилност.

Парламентарната комисия подчертава, че изборът да се прибегне до делегирани актове (член 290 от 
ДФЕС) следва да се прави внимателно и в конкретни и ограничени случаи. Следователно, като общо 
правило, предложението предвижда прекалено голям брой делегирани актове, които освен това не са 
достатъчно добре определени по отношение на техните цели, съдържание и обхват.

Парламентарната комисия критикува също така използването на формулировката „...чрез 
делегирани актове Комисията може да приема… “, като недостатъчно точна, вследствие на което 
биха могли да възникнат правни противоречия.
От друга страна, много голяма част от тези актове са от техническо естество и имат за цел единно 
въвеждане на законодателството на територията на Европейския съюз.

Следователно много голяма част от предвидените разпоредби и мерки по принцип следва да могат да 
бъдат решавани чрез актове за изпълнение, а не чрез делегирани актове.
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Следва също така да се подчертае, че за да се осигури на делегираните актове необходимите качество и 
приложимост, експертите на държавите-членки трябва да бъдат консултирани своевременно и тяхното 
становище следва надлежно да се взема предвид от Европейската комисия.

Прилагането на Общия регламент за ООП се основава действително понастоящем на тясно 
сътрудничество с държавите-членки, които са представяни от национални експерти, по-специално в 
рамките на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари .

Комисията по селско стопанство, лозарство и развитие на селските райони е на мнение, че предложеното 
адаптиране, делегиращо толкова широки правомощия на Европейската комисия, ще намали сериозно 
способността на държавите-членки да участват активно в процеса на вземане на решения, така че 
различният експертен опит, придобит в държавите-членки на регионално равнище и който е от основно 
значение за адекватното прилагане на всяко законодателство в областта на общата организация на 
пазарите, няма да може вече да се взема предвид.

Разглеждане на съвместимостта на разпоредбите в предложението за регламент с принципа на 
субсидиарност

В предложението на Европейската комисия някои елементи от приложение V са заличени, което прави 
Комисията единствено компетентна в съответната област чрез приемането на въпросните мерки чрез 
делегирани актове.

Така например, настоящото приложение V.A.II1 към Регламент (ЕО) № 1234/2007 (Общ регламент за 
ООП) гласи като общо и безусловно правило, че държавата-членка може да разделя класовете на 
кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат добитък в три подкласа. Предложението на 
Европейската комисия заличава тази обща разпоредба и предвижда в член 35, параграф 3, буква a) 
възможността за даване на разрешение чрез делегирани актове.

Приложение VA. IV от същия регламент гласи като общо и безусловно правило, че държавата-членка 
може да разреши различно представяне на кланичните трупове на животни от рода на едрия рогат 
добитък за нуждите на ценовата статистика. Предложението на Комисията заличава тази обща 
разпоредба и предвижда в член 35, параграф 3, буква б) възможността за даване на разрешение чрез 
делегирани актове.

В същия дух, приложение V.B.HI от Регламент (ЕО) № 1234/2007 гласи като общо и безусловно правило, 
че държавата-членка може да разреши различно представяне на кланични трупове от свине при спазване 
на определени условия. Предложението на Комисията заличава тази обща разпоредба и предвижда  в член 
35, параграф 3, буква г), подточка i)  възможността за даване на разрешение  чрез делегирани актове .

Също така приложение V.C.IV гласи като общо и безусловно правило, че държавата-членка може да 
разреши различно представяне на кланични трупове от овце при спазване на определени условия.
Предложението на Комисията заличава тази обща разпоредба и предвижда в член 35, параграф 3, буква 
г), подточка ii)  възможността за даване на разрешение чрез делегирани актове .
Тези четири разпоредби не спазват политическото статукво, заличават някои правомощия на държавите-
членки и нарушават принципа на субсидиарност. Рамката на обикновено привеждане в съответствие с 
ДФЕС също е значително надхвърлена.
Член 35, параграф 3, буква a), член 35, параграф 3, буква б), член 35, параграф 3, буква г) подточка i), и 
член 35, параграф 3, буква г) подточка ii) следва да бъдат заличени, а приложения V AIII, VAIV, V.8.III; 
V.C.IV следва да бъдат формулирани по нов начин в съответствие с първоначалния текст на Регламент 
(ЕО) № 1234/2007.

Заключение

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“) се стреми към отслабване на позицията на държавите-членки в 
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процеса на вземане на решения. То предоставя на Европейската комисия прекалено големи правомощия 
за приемането на делегирани актове и съдържа известен брой разпоредби, които са несъвместими с 
принципа на субсидиарност.“

Резолюция на Камарата на депутатите, приета на откритото заседание на 8 март 
2011 г.

Генерален секретар Председател
Claude Frieseisen Laurent Mosar


