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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно последващите действия във връзка с делегирането на законодателни 
правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна на Комисията
(2012/2323(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 290 и 291 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването 
на изпълнителните правомощия от страна на Комисията1,

– като взе предвид Общото споразумение относно делегираните актове, одобрено на 
3 март 2011 г. от Председателския съвет,

– като взе предвид Рамковото споразумение относно взаимоотношенията между 
Европейския парламент и Европейската комисия2, по-специално точка 15 и 
приложение 1 към него,

– като взе предвид решението на Съда на ЕС от 5 септември 2012 г. по дело C-355/10, 
Парламентът с/у Съвета  (все още не е публикувано в Сборника) и висящо дело С-
427/12 Комисията с/у Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз,

– като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно правото на делегиране 
на законодателни правомощия3,

– като взе предвид писмото на председателя на Парламента до председателя на 
Съвета от 8 февруари 2013 г. относно липсата на напредък в Съвета,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, комисията 
по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 
комисията по транспорт и туризъм, комисията по земеделие и развитие на селските 
райони, комисията по рибно стопанство и комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че с Договора от Лисабон беше въведена възможността 
Парламентът и Съветът (наричани по-нататък „законодател“) да делегират част от 

                                               
1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
2 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
3 OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 6.
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своите правомощия на Комисията в законодателен акт (наричан по-нататък 
„основен акт“); като има предвид, че делегирането е деликатна операция, при която 
на Комисията се възлага да упражнява правомощия, които са присъщи на ролята на 
законодателя; като има предвид, че следователно отправната точка при разглеждане 
на въпроса с делегирането трябва винаги да бъде свободата на законодателя, като 
има предвид, че в съответствие с установената съдебна практика приемането на 
правила, които са от съществено значение за предвидения обхват, е запазено за 
законодателя; като има предвид, че поради това делегираните правомощия могат да 
се състоят единствено от допълнение или изменение на части от законодателен акт, 
които са несъществени; като има предвид, че така приетите от Комисията 
делегирани актове ще бъдат незаконодателни актове от общ характер; като има 
предвид, че основният акт трябва да определя изрично целта, съдържанието, 
обхвата и продължителността на делегирането и трябва да определя изрично 
условията, при които се осъществява делегирането,

Б. като има предвид, че с цел да се определят практическите договорености и 
съгласуваните разяснения и предпочитания, приложими към делегирането на 
законодателни правомощия в съответствие с член 290 от ДФЕС, Парламентът, 
Съветът и Комисията се споразумяха относно общо споразумение относно 
делегираните актове с оглед на гладко упражняване на делегираните правомощия и 
ефективен контрол на тези правомощия от страна на Европейския парламент и на 
Съвета;

В. като има предвид, че в договорите се предвижда държавите членки да приемат 
всички необходими мерки по вътрешното право за прилагане на правно 
обвързващите актове на Съюза, като има предвид обаче, че когато са необходими 
еднакви условия за изпълнение на правно обвързващите актове на Съюза, тези 
актове трябва да предоставят изпълнителни правомощия на Комисията (и в някои 
изключителни случаи на Съвета), както се посочва в член 291 от ДФЕС; като има 
предвид, че когато основният акт налага приемането на актове за изпълнение от 
Комисията да бъде подложено на контрол от страна на държавите членки, тези 
актове следва да предоставят изпълнителните правомощия на Комисията в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011; като има предвид, че Комисията пое 
съществен ангажимент в изявление, приложено към регламента, спешно да приведе 
в съответствие достиженията на правото към нова система от делегирани актове и 
актове за изпълнение, които следва да бъдат завършени през настоящия мандат, 
включително основни актове, отнасящи се до процедурата по регулиране с контрол 
(ПРК);

Г. като има предвид, че е задължение на законодателя да определи за всеки отделен 
случай нивото на детайлност на всеки законодателен акт и така също дали да 
делегира на Комисията правомощия да приема делегирани актове, както и дали ще 
има нужда от правомощия, за да се осигурят еднакви условия за прилагане на 
законодателния акт; като има предвид, че предоставянето на подобни делегирани 
или изпълнителни правомощия никога не е задължение; като има предвид, че 
подобно предоставяне следва при все това да се обмисли, когато са необходими 
гъвкавост и ефикасност, и то не може да бъде дадено посредством обикновената 
законодателна процедура; като има предвид, че решението относно това дали да се 
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предоставят делегирани или изпълнителни правомощия трябва да се основава на 
обективни фактори, позволяващи съдебен контрол на приетото решение;

Д. като има предвид, че законодателните преговори по много досиета показаха 
различно тълкуване по някои въпроси сред институциите; като има предвид, че в 
съответствие с член 37а от Правилника за дейността на ЕП парламентарните 
комисии могат да поискат становище от комисията по правни въпроси при 
упражняването на контрол върху предложение, което съдържа делегирани актове; 
като има предвид, че на 13 януари 2012 г. Председателският съвет одобри обща 
насока и на 19 април 2012 г. одобри хоризонтален подход, който да бъде следван от 
отделните комисии с цел преодоляване на различията в становищата; като има 
предвид, че е необходимо тази обща насока да бъде допълнително разработена като 
Парламентът определи своите критерии за прилагането на членове 290 и 291 от 
ДФЕС и като се опита да постигне съгласие по тези критерии със Съвета и 
Комисията;

1. счита, че следните критерии следва да бъдат спазвани от страна на Парламента при 
прилагането на членове 290 и 291 от ДФЕС:

 решението за обвързващия или необвързващия характер на дадена мярка трябва да 
бъде взето въз основа на нейния характер и съдържание; единствено правомощието 
за приемане на правно обвързващи мерки може да бъде делегирано в съответствие с 
член 290 от ДФЕС.

 Комисията може единствено да изменя законодателните актове чрез делегирани 
актове. Това включва изменение на приложенията, тъй като приложенията са 
неразделна част от законодателния акт. Приложенията не трябва да се прибавят или 
да се заличават с цел да се задейства или избягва използването на делегираните 
актове; ако законодателят счита, че текстът следва да бъде неразделна част от 
основния акт, той може да реши да включи този текст в приложение.

 Meрките, предназначени за допълнително определяне на точното съдържание на 
задълженията, изложени в законодателния акт, са замислени, за да допълват 
основния акт чрез добавяне на несъществени елементи.

 мерките, водещи до избор на приоритетите, целите, очакваните резултати следва да 
се приемат чрез делегирани актове, ако законодателят реши да не ги включи в самия 
законодателен акт.

 мерките, предназначени да определят (допълнителни) условия, критерии или 
изисквания, които трябва да бъдат изпълнени — чието изпълнение трябва да бъде 
гарантирано от държавите членки или други лица или правни субекти, пряко 
засегнати от законодателството — по дефиниция ще променят съдържанието на 
законодателството и ще добавят нови правила за общо прилагане. Следователно 
създаването на такива допълнителни правила или критерии могат да се 
осъществяват само чрез делегиран акт. За разлика от това, прилагането на правилата 
или критерии, които вече са установени в основния акт (или в бъдещия делегирания 
акт), без да се променя същността на правата или задълженията, произтичащи от 
тях, и без да се прави допълнителен  избор на политически решения, може да се 
постигне чрез актове за изпълнение.

 При определени обстоятелства Комисията е оправомощена да приеме допълнителни 
обвързващи правила от общ характер, които засягат по същество правата или 
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задълженията, определени в основния акт. По дефиниция тези мерки ще допълват 
мерките, посочени в основния акт, определящ допълнително политиката на Съюза. 
Това може да бъде постигнато единствено чрез делегиран акт.

 Мярка, която определя вида на информацията, която следва да се предостави 
съгласно основния акт (т.е. точното съдържание на информация), обикновено 
допълва задължението за предоставяне на информация и следва да се изпълнява
посредством делегирани актове.

 Мярка, определяща условията за предоставяне на информация (т.е. формат), 
обикновено не се добавя към задължението за предоставяне на информация. Вместо 
това тази мярка позволява еднакво прилагане. Поради тази причина това следва да 
се извършва по правило посредством актове за изпълнение.

 Мерките за установяване на процедура (т.е. начин на изпълнение или за въвеждане в 
действие на нещо) може да представляват делегиран акт или акт за изпълнение (или 
дори съществен елемент от основния акт) в зависимост от съдържанието им, 
контекста и характера на разпоредбите, определени в основния акт. Мерките, 
определящи подробно елементите на процедурите, за да се осигурят еднакви 
условия за изпълнението на дадено задължение, определено в основния акт, следва 
да бъдат като цяло мерки за прилагане.

 Както при процедурите, правомощието за определяне на методи (т.е. начини на 
действие, преди всичко по редовен и систематичен начин) или методологията (т.е. 
правила за определяне методите) може да представляват делегирани актове или 
актове за изпълнение, в зависимост от съдържанието и контекста.

 Като цяло делегирани актове следва да се използват, когато основният акт 
предоставя на Комисията значителна свобода на действие по собствена преценка за 
допълване на законодателната рамка, предвидена в основния акт.

 Разрешенията могат да бъдат мерки с общо приложение. Такъв например е случаят, 
когато решенията се отнасят до разрешение или забрана за включването на дадено 
вещество в храни, козметика и др. Тези решения са общи, тъй като те засягат всеки 
оператор, който желае да използва това вещество. В такива случаи, ако решението 
на Комисията е изцяло въз основа на критериите, съдържащи се в основния 
законодателен акт, то следва да бъде акт за изпълнение, при условие че 
законодателят не е решил да задържи разрешенията като неразделна част от 
основния акт под формата на приложение; ако с него се добавя ново нормативно 
съдържание, което засяга същността на правата и задълженията и добавя към 
основния акт вторична политическа ориентация или политически решения, като по 
този начин го допълва, то следва да бъде делегиран акт.

 Законодателен акт може само да делегира на Комисията правомощието да приема 
незаконодателни актове с общо приложение. Мерки за индивидуално прилагане 
следователно не могат да се приемат чрез делегирани актове. Актът от общ характер 
представлява акт, с които се установяват разпоредбите, които се предвижда да се 
прилагат за неопределен брой адресати.

 Актовете за изпълнение не следва да добавят допълнителни политически насоки, а 
правомощията, които се дават на Комисията, не следва да оставят значителна 
свобода на действие.

 Мерки, които предполагат временно отклонение от установените в основния акт 
правила, които трябва да се прилагат при определена ситуация, при специфични 
ясно определени условия и за ограничен период от време, не изменят или допълват 
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основния акт. Поради това те следва да се приемат чрез актове за изпълнение. 
Когато обаче тези мерки предполагат по-продължително отклонение от правилата, 
определени в основния акт, като се надхвърлят рамките на ограничен период от 
време, те следва да бъдат приемани чрез делегирани актове.

2. настоятелно призовава Комисията и Съвета да започне преговори с Европейския 
парламент с оглед постигане на споразумение относно горепосочените критерии; 
счита, че това може да се постигне в рамките на преразглеждане на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, което да 
включва тези критерии;

3. изразява сериозна загриженост, че привеждането в съответствие на достиженията на 
правото на ЕС с Договора от Лисабон четири години след влизането му в сила е 
осъществено само частично; призовава Комисията да представи всички нерешени 
предложения за привеждане в съответствие; призовава председателството на Съвета 
да направи всичко възможно за постигане на напредък в разговорите относно тези 
пакети, които в момента са блокирани в Съвета, включително предложенията в 
областта на селското стопанство и рибарството; счита, че поне всички случаи, 
разглеждани по-рано в рамките на ПРК, понастоящем следва да бъдат приведени в 
съответствие с член 290 от ДФЕС;

4. изразява загриженост, че макар и в някои случаи да може да е добро решение, 
вследствие на систематичното задържане на всички политически елементи в 
основния акт член 290 от ДФЕС може в даден момент да престане да служи като 
ценно средство за рационализиране на законодателния процес, което е неговото 
първоначално предназначение;

5. насърчава своите комисии да наблюдават стриктно използването на делегирани 
актове и актове за изпълнение  в рамките на съответните им области на 
отговорност;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на този доклад е да се направи преглед на прилагането на практика на членове 
290 и 291 от ДФЕС и на докладчиците да се предоставят редица практически насоки 
във връзка с делегираните актове и актовете за изпълнение. Към 18 юли 2013 г. 
Парламентът е получил 69 делегирани акта (4 през 2010 г., 7 през 2011 г., 38 през 
2012 г. и 20 до този момент през 2013 г.), включително 64 делегирани регламента, 2 
делегирани директиви и 3 делегирани решения, и досега нито един от съзаконодателите 
не е изразил възражения срещу делегиран акт.

Големите надежди, които се възлагаха на докладите относно делегирането на 
законодателни правомощия и Регламента относно актовете за изпълнение през 2010 и 
2011 г. – за които бях докладчик – не се оправдаха както беше предвидено 
първоначално. Тези инструменти бяха предназначени за по-нататъшно подобряване на 
контрола, упражняван от съзаконодателите на вторичното законодателство, с което да 
се допринесе за укрепване на демократичната легитимност на тези актове. С тях се 
целеше също така подобряване на ефективността и по-нататъшно опростяване на 
законодателство на европейско равнище.

В хода на подготовката за изготвянето на настоящия доклад беше създаден 
административен проектен екип, състоящ се от администратори от сезирани за 
становище комисии и съответните служби на Парламента, и беше изготвен работен 
документ, в който бяха изложени основните въпроси, които биха могли да бъдат 
отнесени най-общо към две различни области:

1. Изборът между делегирани актове или актове за изпълнение предизвиква 
трудности при много преговори относно нови законодателни предложения на 
Комисията и предложения за привеждане на съществуващото законодателство в 
съответствие с Договора от Лисабон.

2. Има няколко въпроса, свързани с подготовката и приемането от страна на 
Комисията на делегирани актове и проекти на актове за изпълнение и 
разглеждането им от Европейския парламент, включително различните начини, 
по които Парламентът упражнява правото си на контрол, привличането на 
експерти и създаването на ефективен и ефикасен информационен поток между 
институциите и в рамките на Парламента.

Въпросите, свързани с разграничаването между делегирани актове и актове за 
изпълнение, както и с правилния и най-подходящ избор на разпоредбите, които трябва 
да бъдат включени в основния акт, се превръщат в неразделна част от повечето 
преговори относно законодателните предложения. Ето защо представям редица 
практически предложения с цел гарантиране на прерогативите на Парламента и 
предоставяне на членовете на ЕП и на служителите на насоки за дейността им, като се 
вземат предвид различните позиции на Парламента, „хоризонталният подход“, одобрен 
от Председателския съвет и редовните щателни проверки, провеждани от службите на 
Парламента.
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Във връзка с това от основно значение е комисиите да използват в по-голяма степен 
възможността съгласно член 37а от Правилника за дейността да поискат становище от 
комисията по правни въпроси относно използването на делегирани актове.

Целта на настоящия доклад е да консолидира работата, извършена през последните 
четири години в институциите на ЕС както на административно, така и на политическо 
равнище, като се обръща по-специално внимание на работата на съзаконодателите и в 
Комисията, по отношение на въпроси, свързани с делегираните актове и актовете за 
изпълнение, както и да се създадат условия тези въпроси да станат част от предстоящо 
преразглеждане на Междуинституционалното споразумение за подобряване на 
законотворчеството от 2003 г.


