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Относно: Мотивирано становище от Риксдага на Кралство Швеция 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 
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 от Риксдага на Кралство Швеция по 
горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мотивирано становище на Риксдага на Швеция
Риксдагът е разгледал прилагането на принципа на субсидиарност в предложението на 
Комисията 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. 
Комисията по околна среда и селско стопанство представя своите заключения в 
Декларация 2010/11:MJU2 относно, наред с другото, разпределянето на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза – единна ООП. Риксдагът счита, че въпросното 
предложение, до известна степен, е в противоречие с принципа на субсидиарност.
Като въведение Риксдагът би искал да припомни на Комисията за предишното си 
становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 
отношение на разпределянето на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза 
(COM(2010) 486 окончателен), както е определено в Декларация 2010/11:MJU7 на 
комисията по околна среда и селско стопанство относно разпределянето на храни на 
най-нуждаещите се лица в Съюза. Риксдагът е счел, че това предложение е в 
противоречие с принципа на субсидиарност. Комисията отбелязва, че предишното 
предложение на Комисията е било включено в настоящото предложение. Членове 17–
19 по същество съответстват на предишното предложение за изменение на Регламенти 
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на разпределянето на 
храни на най-нуждаещите се лица в Съюза (COM(2010) 486 окончателен).
Съществуват много неясни точки в документа. Не е ясно кои изменения са били 
направени във връзка с настоящия регламент. Анализът на Комисията на 
предложението във връзка с принципа на субсидиарност има значителни недостатъци. 
Комисията постановява (съображение 24):

„Целите на ОСП, посочени в член 39, параграф 1 от Договора, включват стабилизиране 
на пазарите и гарантиране, че доставяните продукти достигат до потребителите на 
разумни цени. С течение на времето схемата за разпределяне на храна успешно 
способстваше за осъществяването на двете цели. Тя следва да продължи да гарантира 
целите на ОСП и да помага за постигането на целите за сближаване. Последователните 
реформи на ОСП обаче доведоха до постепенно намаляване на интервенционните 
запаси, както и на разнообразието от налични продукти. Следователно закупуването на 
пазара следва да се превърне също в постоянен източник на снабдяване за схемата.“
Риксдагът поставя под въпрос тълкуването на Комисията, че закупуването на пазара за 
разпределянето на храни на най-нуждаещите се лица може да бъде счетено за 
стабилизиране на пазара и да гарантира, че доставяните продукти достигат до 
потребителите на разумни цени съгласно член 39, параграф 1 от Договора, както 
Комисията определя в предложението.
Риксдагът счита, в рамките на настоящото предложение на Комисията, че целите на 
ОСП са били ясно разширени, за да включат аспектите на социалната политика, които 
ще бъдат финансирани от бюджетните средства, предвидени за селскостопанската 
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политика. Следователно Риксдагът решително критикува предложението на Комисията. 
В резултат на това Риксдагът желае да подчертае и припомни позициите, представени 
по-рано в изявление относно същия въпрос.
Риксдагът припомня, че съгласно член 5 от Договора за Европейския съюз Съюзът 
действа единствено в границите на компетентност, която държавите-членки са му 
предоставили с Договорите, с оглед постигане на поставените в тези Договори цели. 
Всяка компетентност, която не е предоставена на Съюза с Договорите, принадлежи на 
държавите-членки. Също така следва да се има предвид, че в няколко случая Съдът на 
Европейския съюз е посочил, че изборът на правното основание за мярка в рамките на 
Общността трябва да се основава на обективни фактори, които подлежат на 
юридически преглед. Тези фактори включват целта и съдържанието на мярката.
По отношение на предложението относно разпределянето на храни на най-нуждаещите 
се лица в Съюза Риксдагът отбелязва, че то е насочено към промяна на схема за 
използване на интервенционни запаси, въведена преди повече от 20 години. Тази схема 
е предвидена в член 27 от регламента за установяване на обща организация на 
селскостопанските пазари (Регламент (ЕО) № 1234/2007) под заглавието „Пласиране на 
продукти, изкупени при интервенция“. Причината за въвеждането на схемата е 
посочена в съображение 18 в преамбюла към този регламент, което гласи: 
„Благодарение на интервенционните си запаси от различни земеделски продукти, 
Общността има потенциална възможност да допринесе значително за благосъстоянието 
на най-нуждаещите се свои граждани. В интерес на Общността е използването на този 
потенциал на твърда основа до намаляване на запасите до нормално равнище чрез 
въвеждане на подходящи мерки.“
Риксдагът споделя становището на Комисията, че запасите драстично са намалели в 
резултат на всеобхватната реформа на ОСП през последните години и тъй като 
основната цел вече не е увеличаване на производителността, а увеличаване на 
устойчивостта на селското стопанство в дългосрочен план. Следователно Комисията 
предлага въвеждането на нова система за разпределянето на храни на най-нуждаещите 
се лица, система, която не е зависима от наличието на подходящи интервенционни 
запаси.

Риксдагът счита, че измененията, предложени от Комисията, са променили целта на 
мярката, до която се отнася предложението, т.е. разпределянето на храни на най-
нуждаещите се лица в Съюза, от метод на използване на интервенционни запаси в 
създаване на схема за доставяне на питателна храна на най-нуждаещите се лица в 
Съюза. Риксдагът посочва, че мярката понастоящем се е променила от мярка в областта 
на селскостопанската политика в мярка в областта на социалната политика. Затова 
Риксдагът счита, че правното основание, на което се основава предложението, е 
неправилно, тъй като нито целта, нито съдържанието на предлаганата мярка попадат в 
обхвата на целите на общата селскостопанска политика. Мярка, която е имала главно 
цел, свързана със социалната политика, за предоставянето на храна на най-нуждаещите 
се лица, може да се счита, че попада в обхвата на целите на Съюза. Следователно 
Риксдагът, като правната служба на Съвета, счита, че Комисията би могла да избере 
член 352 от ДФЕС като основание за своето предложение. Въпреки това Риксдагът би 
искал да посочи, че член 352 гласи:

„Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от 
Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без 



PE460.845v01-00 4/5 CM\860407BG.doc

BG

последните да предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като действа с 
единодушие по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския 
парламент, приема необходимите разпоредби.“
Риксдагът счита, че предлаганите мерки, при никакви обстоятелства, не могат да се 
считат за необходими за постигането на една от целите, посочени в Договора. 
Напротив, Риксдагът счита, че предлаганите мерки са в противоречие с принципа на 
субсидиарност и поради тази причина няма основание за приемане на правила на 
равнището на Съюза относно разпределянето на храни на най-нуждаещите се лица в 
Съюза.

Съгласно Договорите социалната политика главно попада в обхвата на 
компетентността на държавите-членки, по-специално по отношение на подкрепата за 
лицата, които могат да бъдат счетени за най-нуждаещи се в Съюза. Съгласно член 4 от 
Договора за Европейския съюз Съюзът и държавите-членки споделят компетентност в 
областта на социалната политика по отношение на аспекти, посочени в Договора. 
Риксдагът отбелязва, че тези аспекти основно се отнасят до свободата на движение на 
работната сила. Всяка държава-членка има отговорност в борбата срещу бедността и 
изключването в обществото и за предоставяне на подпомагане на най-нуждаещите се. 
Това е отговорност, която често е споделена с органи на регионално и местно равнище. 
По силата на принципа на субсидиарност в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза. Риксдагът не вижда никакви причини защо целите 
на планираната в настоящото предложение мярка да се постигат по-добре на равнището 
на Съюза.
Накратко, Риксдагът отбелязва, че единствената причина за въвеждането на 
хранителните помощи преди 20 години е била, че по онова време е имало 
интервенционни запаси, за които желанието е било да се използват оптимално. Тази 
причина вече не е налице, тъй като интервенционните запаси са почти изчерпани. Нито 
целта, нито съдържанието на предлаганата мярка попадат в обхвата на целите на 
общата селскостопанска политика. Следователно правното основание на 
предложението е неправилно.

Съществуват също така много неясни точки в документа. Не е ясно кои изменения са 
били направени във връзка с настоящия регламент. Анализът на Комисията на 
предложението във връзка с принципа на субсидиарност има значителни недостатъци. 
Риксдагът счита, в рамките на предложението на Комисията, че целите на ОСП са били 
ясно разширени, за да включат аспектите на социалната политика, които ще бъдат 
финансирани от бюджетните средства, предвидени за селскостопанската политика.

Следователно Риксдагът счита, че частта от предложението, която се отнася до 
разпределянето на храни на най-нуждаещите се лица в Съюза, е в противоречие с 
принципа на субсидиарност. Целите на предлаганото действие могат да бъдат в 
достатъчна степен постигнати от държавите-членки на централно равнище или на 
регионално и местно равнище. От друга страна, Риксдагът няма възражения, от гледна 
точка на субсидиарността, по отношение на другите части от предложението на 
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Комисията относно приспособяването към новите процедури за вземане на решения 
съгласно Договора от Лисабон.

Печат: Eländers, Vällingby, 2011 г.


