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Една от основните задачи и отговорности на комисията по петиции е да проучва 
въпроси, повдигнати от европейски граждани, които привличат вниманието към 
предполагаеми нарушения на правото на ЕС. На практика повече от половината от 
дейността на комисията по петиции касае въпроси, свързани с прилагането на правото 
на Общността, които могат да са повод не само за широки разисквания в рамките на 
комисията, но и за информационни посещения в съответните страни или региони. 

Когато правото на ЕС не се прилага правилно или по последователен начин от 
държавите-членки, репутацията на ЕС се накърнява, а целите и намеренията на 
европейските институции стават неясни за европейските граждани. Съгласно 
разпоредбите на поредица от договори единствено Комисията е отговорна за 
откриването на производства за установяване на неизпълнение на задължения от 
държави-членки, които неправилно транспонират или прилагат правото на ЕС, като 
тази процедура е предназначена единствено да подсигури, че държавите-членки 
действат в съответствие с правото на ЕС, и не се предвижда подаването на искове от 
частни лица. Освен това Комисията не е задължена да открива такъв вид производство 
— тя прави това по свое усмотрение. 

Комисията по петиции отдавна подлага на критика това положение, което все по-малко 
съответства на настоящото равнище на развитие на ЕС. Комисията по петиции изрази 
критичното си отношение и по отношение на липсата на подходящи правни средства за 
защита за частни лица или общности, които са понесли щети от неприлагане на правото 
на ЕС и които могат да страдат от последствията в дългосрочен план, дълго след като 
производството за установяване на неизпълнение на задължение от държава-членка е 
приключило. Националните съдилища избягват да признават правата на гражданите 
при подобни обстоятелства.

При все това, в годишния доклад, представен от Комисията, приносът на процеса на 
разглеждане на петиции за гарантиране на правилното прилагане на правото на ЕС се 
упоменава между другото, докато процедурата на Комисията за разглеждане на жалби, 
която не е включена изрично в Договора, се изтъква, неучудващо, като общото 
основание за откриване на производство за установяване на неизпълнение на 
задължение. Въпреки че спорадично се отдава признание на ролята на процеса на 
разглеждане на петиции, липсва последователност и различните отдели на Комисията 
са приели коренно различен подход. Това е учудващо и буди безпокойство, като се има 
предвид, че компетентните служби на Комисията участват във всички заседания на 
комисията по петиции. Следните примери са красноречиви:

Вътрешен пазар: При упоменаването на разискването по случая „Equitable life“1, не се 
споменават докладът и препоръките на анкетната комисия по кризата в осигурителната 
компания „Equitable Life“, която беше създадена вследствие на внесени петиции и 
чиито председател и докладчик бяха членове с отговорни функции на комисията по 
петиции. В доклада просто се заявява, че, разбира се, установените факти в петициите, 
които разкриват наличието на нарушение на правото на ЕС, водят до откриването на 
производство за установяване на неизпълнение на задължение2. При все това, по 

                                               
1 SEC(2009) 1684/2, стр.218.
2 Пак там, стр. 234.
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отношение на нарушенията на правилата за обществените поръчки се предоставя по-
подробна информация относно ролята на петициите във връзка с текущото 
производство на Комисията за установяване на неизпълнение на задължение от 
автономна област Валенсия1, без да се дава информация обаче относно същността на 
случая.

Околна среда: По отношение на незаконния лов на птици се посочва, че Комисията е 
решила да изправи Малта пред съда във връзка с ловните практики в страната през 
пролетния сезон2., но и тук не се упоменават петициите по тази тема, нито 
информационната мисия на комисията по петиции и последващата резолюция на 
Европейския парламент (P6_TA(2007)0074). Това важи и за производствата на 
Комисията срещу Полша относно долината Rospuda (нарушение на Директивата 
относно „Натура 2000“3), срещу Испания във връзка с околовръстния път в Мадрид M-
30 и срещу Ирландия4, където се касае за нарушение на Директивата за въздействието 
върху околната среда. Това са сериозни пропуски и те показват, че този доклад обхваща 
единствено частично и то само чрез статистически подход въпроси, които са били или 
продължават да бъдат повод за дълбока загриженост от страна на европейските 
граждани.

Правосъдие и вътрешни работи: В тази глава се отдава известно признание на ролята, 
която изпълняват петициите; по-специално въпросите, свързани с управлението на 
граници, и свободното движение на хора (Директива 2004/38/ЕО) са предмет на 
многобройни петиции, които доведоха до изготвянето на доклад от Комисията относно 
прилагането на тази директива5. Въпреки това при упоменаването на Регламента 
„Брюксел II“, който подсигурява, че децата могат да поддържат редовни контакти и с 
двамата родители след раздяла, не се посочват многобройните внесени петиции 
относно германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt), нито 
работния документ на комисията по петиции по този въпрос6. Освен това в документа 
се упоменава наличието на „около 12 петиции“ относно прилагането на Брюксел IIa и 
Брюксел I. Тази информация не е нито точна, нито полезна, и тя е показателна за 
липсата на внимание към становищата на гражданите, изразени чрез процеса на 
внасяне на петиции.

Социални въпроси: На 24 юни 2010 г. Комисията заяви, че ще предприеме действия 
срещу Обединеното кралство, с цел да се гарантират здравно-осигурителните права на 
британските граждани, живеещи в чужбина. Комисията по петиции е получила 
многобройни петиции на тази тема и посреща със задоволство решението на Комисията 
да предприеме действия. Това е типичен случай, при който комисията по петиции би 
желала да бъде информирана на по-ранен етап.

С тези забележки комисията по петиции не предлага в доклада на Комисията да бъде 
отделено по-голямо внимание от необходимото на петиционния процес, тъй като е 
                                               
1 Пак там, стр. 247.
2 Пак там, стр. 140.
3 Пак там, стр. 144.
4 Пак там, стр. 153.
5 COM (2009) 313.
6 PE418.136.
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нормално, в доклад, подготвен от Комисията, ударението да е поставено  върху 
собствените й дейности, а не върху тези на друга институция. Въпреки това, като се 
имат предвид приносът и участието на службите на Комисията в дейността на 
комисията по петиции, разумно е да се очаква поне коментарите относно петициите да 
са правилни. На Комисията се припомня ролята на комисията по петиции като 
посредник за улесняване на създаването на директен контакт с органите на държавите-
членки, както показа неотдавнашният случай с управлението на отпадъците в 
Кампания, където по време на заседанията на комисията по петиции службите имаха 
възможност за непосредствен и открит обмен на мнения с националните и 
регионалните органи.

Уеб портали 
Комисията по петиции призова Комисията многократно – включително и в последното 
си становище за комисията по правни въпроси в 25-ия си годишен доклад относно 
мониторинга върху прилагането на правото на Общността – да посочи „различните 
механизми за подаване на жалби, с които разполагат гражданите, която система би 
могла да бъде под формата на общ портал на ЕС или създаване на онлайн система за 
обслужване на едно гише с цел оказване на помощ на граждани.“1

В отговора си Комисията се позова на обявения през май 2008 г. на „план за действие за 
повишаване на ефективността на поредица от девет съществуващи служби за 
подпомагане на обществеността, който може да предоставя основна информация 
относно правата в ЕС, индивидуална консултация по по-специфични въпроси, както и 
помощ при решаване на проблеми. Този план ще прави връзка с формалните механизми 
за подаване на жалби в случаите, в които това е по-подходящо или когато 
неформалните, по-бързи методи не са довели до успех. Резултатите от плана за 
действие се очакват в началото на 2010 г.“ 

Комисията по петиции знае, че Комисията работи над този проект под наименованието 
„Вашите права в ЕС“. Комисията по петиции щеше да бъде благодарна, ако беше 
получила информация относно тази текуща дейност и евентуално дори поканена да 
даде своя конструктивен принос. 

Прозрачност и достъп до документи
Комисията по петиции редовно и многократно изискваше от Комисията „на комисията 
по петиции да се предоставя редовна и ясна информация относно достигнатите етапи 
при производствата за установяване на нарушение, за които има и открита петиция, или 
в противен случай, на комисията по петиции да се предоставя достъп до съответната 
база данни на Комисията при условията на равнопоставеност със Съвета“2. Тя също 
така често изискваше предоставянето на документи, отказани от службите по причини, 
които нарушават лоялното сътрудничество, което се очаква между институциите.

Комисията отговаря само, че „информацията относно достигнатите етапи при 
производствата за установяване на нарушение се публикува редовно на уебсайта на 
„Европа“ Това е базата данни, до която Комисията дава достъп за други институции на 

                                               
1 (2008/2337(INI))
2 Пак там
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ЕС или за широката общественост.“  Комисията по петиции счита този отговор за 
незадоволителен и записва в годишния си доклад: „Като има предвид броя на случаите 
и факта, че ритъмът на напредък на дадено досие е трудно да се предвиди и че няма 
търсачка, която да позволява намирането на специфично нарушение, ежемесечният 
мониторинг на тази база данни би означавал ненужно пилеене на човешки ресурси и на 
време. Съответно следва да бъдат предприети допълнителни мерки, така че Комисията 
автоматично да уведомява комисията за всеки напредък, свързан с нарушенията, 
релевантни за петициите.“1 Ето защо призивът към Комисията да предоставя 
информация относно хода на случаите на нарушение, свързани с открита петиция, се 
повтаря и засилва с параграф 3(д), точка 5 на проекта за Рамково споразумение между 
Европейския парламент и Комисията2. 

Комисията по петиции подкрепя становището на комисията по правни въпроси относно 
необходимостта от „процедурен кодекс“ под формата на Регламент на Съюза, който да 
определи различните аспекти на производството за установяване на неизпълнение на 
задължение, в това число уведомления, срокове, право на изслушване и достъпа до 
документи.

EU Pilot
В 25-ия си годишен доклад относно прилагането на правото на Общността, Комисията 
съобщи за въвеждането на нов инструмент „EU PILOT“, „за да осигури по-бързи и по-
точни отговори на поставени въпроси и решения на проблеми, възникнали при 
прилагането на законодателството на ЕС и които изискват потвърждаване на 
фактическата или правната позиция на държавите-членки.“ Комисията по петиции 
взема предвид съобщението, озаглавено „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“3. Тя 
приветства намерението на Комисията да „коригира нарушения на законодателството 
на ЕС по възможност в ранен стадий, без да се налага прибягването до процедура за 
нарушение“4, и го счита като цяло за положително, докато законното право на 
гражданите, предприятията и гражданското общество на изслушване от независима 
инстанция, не се заобикаля с изискването, отговор на жалбите да дават най-напред 
държавите-членки. Да се надяваме, че търсенето на бързо решение на случаи на 
нарушение не изключва задълбочена и обективна оценка на всеки един случай. 

Комисията по петиции изразява загриженост относно определено постоянно объркване 
във връзка с обработката на жалби и запитвания от страна на Комисията. В писмото си 
до комисията по правни въпроси с допълнителна информация относно оценката на 
проекта EU Pilot5 Комисията включва общо 876 случая, отнасящи се до EU Pilot, от 
които 664 (76%) представляват жалби и запитвания от участващите 15 държави-членки. 
По-късно в същото писмо тя установява, че средно малко над 25% от обема на 
запитванията и жалбите са обработени посредством EU Pilot. Като се има предвид, че 

                                               
1 A7-0186/2010, стр. 21
2 „Комисията предоставя на Парламента обобщена информация относно всички процедури за нарушение 
въз основа на официалното уведомително писмо, включително, при поискване от Парламента, отделно за 
всеки конкретен случай и при спазване на правилата за поверителност, относно въпросите, до които се 
отнасят процедурите за нарушение.“
3 COM(2010) 70 окончателен
4 Пак там, стр. 1
5 Ares(2010) 291478
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15-те държави-членки, участващи в EU Pilot, представляват около 65% от населението 
на ЕС, тук изглежда съществува необяснимо несъответствие. Освен това същото това 
писмо се позовава на 1741 нови запитвания и жалби от същите 15 държави членки, 
които са регистрирани през периода от октомври 2009 г. до април 2010 г. в нова база 
данни, наречена CHAP (Case Handling/Accueil Plaignants). Комисията по петиции 
призовава Комисията да изясни на разбираем за гражданите език по какъв начин и въз 
основа на какви критерии се регистрират и обработват запитвания и жалби в 
различните процедурни цикли.  Освен това, тя също така би желала да бъде 
информирана за това, колко от тях са свързани с петиции.

Комисията по петиции отбелязва с интерес тенденцията, проблематиката, свързана с 
околната среда да представлява основният предмет за въпроси, жалби и петиции. 
Констатациите на Комисията потвърждават проблемите, сведени до вниманието на 
комисията по петиции, преди всичко относно Директивата за местообитанията1, 
Рамковата директива за отпадъците2, Директивата относно депонирането на отпадъци3

и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда4. Комисията по 
петиции насърчава Комисията да работи активно за осигуряване на спазването на тези 
директиви, за които съществуват много открити петиции. 

Докладът на Комисията подчертава положението в Кампания, свързано с кризата с 
отпадъците, което е било обект на посещение на място от страна на комисията по 
петиции с цел установяване на фактите, и последвано от доклад. Комисията по петиции 
би желала само да отбележи, че Комисията следва да представи по-ясно поуките, които 
е извлекла от познанията и осведомеността си по отношение на проблемите, свързани с 
приложението на Директивата за отпадъците в различни държави-членки, тъй като това 
изглежда е постоянна тема, на която Комисията и държавите-членки следва да отдадат 
по-голямо значение.

                                               
1 92/43/EИO
2 2008/98/EC
3 1999/31/EC
4 2003/35/EC


