ИНСТИТУЦИОННО ПРАВО
НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1

Библиотека

Студии по Европейско право

2

Жан Пол Жаке

ИНСТИТУЦИОННО ПРАВО
НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Превод от френски език

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Институт по Европейско право
София • 2007

3

Българското издание е превод на
едно от най-задълбочените изследвания
на функционирането на ЕС
и е осъществено в партньорство с
френското издателство „DALLOZ“
благодарение на подкрепата
на програма „Витоша“ на Френския институт – София,
и на Министерството на културата на Френската република
– Национален център за книгата.
Ouvrage publié avec le concours du Ministère français chargé de
la culture – Centre National du Livre

© 2004 Editions DALLOZ, 4ème édition
Jean Paul Jacqué, "Droit institutionnel de l’Union européen"

© 2007 Атанас Семов, Христо Христев,
Зорница Грекова, Ася Баламан, превод
ISBN 978-954-07-2521-5
Институт по Европейско право
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

4

Съкращения
ДЕО – Договор за създаване на Европейската общност
ДЕОАЕ – Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия
ДЕОВС – Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана
ДЕС – Договор за създаване на Европейския съюз
ДЧ – държава(и) членка(и)
EБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ – Европейска инвестиционна банка
ЕИО – Европейска икономическа общност (до преименуването в Европейска общност от 1.11.1993)
ЕИП – Европейско икономическо пространство
ЕК – Европейска комисия
ЕКПЧ – Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ЕСПЧ – Европейски съд по правата на човека в Страсбург
ЕО – Европейските общности или Европейската общност (според контекста)
ЕОАЕ – Европейска общност за атомна енергия
ЕОВС – Европейска общност за въглища и стомана
ЕОИС – Европейска организация за икономическо сътрудничество
ЕОО – Европейска отбранителна общност
ЕПО – Европейска политическа общност
ЕП – Европейски парламент
ЕС – Европейски съюз
ЕСв – Европейски съвет
ЕФТА – Европейска асоциация за свободна търговия
ЕЦБ – Европейска централна банка
ИкоСоКо – Икономически и социален комитет в ЕО
КЕ – Конституцията за Европа
КОРЕПЕР – Комитет на постоянните представители
КПС – Комитет по политиката и сигурността
МПК – Междуправителствена конференция
ОВЕС – Официален вестник на Европейския съюз
ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОЛАФ – Европейска служба за борба с измамите
ОПВРС – Обща политика по външните работи и сигурността
ОСП – Обща селскостопанска политика
ПВР – Правосъдие и вътрешни работи
ПИС – Първоинстанционен съд
ПСПР – процедура за съвместно приемане на решения
СЕО – Съд на Европейските общности в Люксембург
ССК – Специален селскостопански комитет към КОРЕПЕР
СТО – Световна търговска организация
УД – Учредителните договори
ЦЕФТА – Централноевропейска асоциация за свободна търговия

5

6

Предговор
Този учебник е посветен на институционното право на Европейския съюз
(ЕС) – така, както изглежда то след влизането в сила на Договора от Ница – и
отчита съдържанието на Договора за създаване на Конституция за Европа.
Той обхваща както изложение на действащата система, така и анализ на разпоредбите на Конституцията, когато те се различават от действащата уредба. Това произтича от двойствената му задача. От една страна, той отразява
множество въпроси, които във френското право са част от Конституционното
право. Ако предметът на общностното институционно право е анализът на институциите на ЕС и тяхното функциониране, то изследването на институционната практика, формирана през повече от четири десетилетия, е необходимо
за разбирането на това, какво представлява днес Съюзът. Наистина изучаването на общностния правен ред и на съдебната система заемат голяма част
от този учебник, както и в много други, посветени на същата проблематика, но
докато спецификите на този правен ред са установени и широко известни, то
анализът на институционната система, която продължава да бъде твърде динамична и чиито механизми на функциониране често се прецизират от практиката на Съда на Европейските общности, позволява по-добре да се схване
същността на днешната европейска дискусия.
Амбицията е да се разгледа Съюзът в неговата цялост – т.е. както Европейските общности, така и общата политика по външните работи и сигурността, и полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Наистина тези две области се подчиняват на специфични правила, но
Европейският съюз трябва да се разбира като цялост, чиито цели могат да
бъдат постигнати с различни методи. Затова е необходимо да се проследи
както общото между тях, така и това, което ги разграничава.
Този труд е предназначен преди всичко за тези, които искат да изучат
Общностното право в рамките на едно университетско образование или в
подготовката си за конкурсите на администрацията. Опитът показва, че той
е особено полезен за юристите-дипломати, за националните и общностните
функционери, които участват в дейностите на ЕС или имат намерение да се
включат в тях. Поради тази причина, без да се неглижира юриспруденцията,
чиято роля е фундаментална, позоваванията на съдебната практика са относително ограничени до най-значимите решения и се правят по сравнително
лаконичен начин. Така също и библиографията е подбрана и ограничена до
трудовете и статиите, на основата на които може да се извърши един найобщ анализ. Чуждестранната литература, чиято роля за изграждането на една
система, проявяваща своето действие в двадесет и седем държави членки, е
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несъмнена, е ограничена само до въпросите, по които не може да се намери
изследване на френски език. Накрая читателят ще забележи някои повторения. Те са направени съзнателно, тъй като от педагогическа гледна точка се
оказа необходимо по всеки от въпросите да се представя комплексно изложение и да се избягва, доколкото е възможно, препращането към други части
на текста. Това обаче прави ползването му по-трудно за този, който търси
подробна информация по отделен въпрос.
В този вид настоящият учебник се стреми да предостави – в сравнително
ограничен формат – една доколкото е възможно пълна и жива представа за
Съюза и неговите специфики, практика и развитие, в полза на тези, които го
изучават за първи път или търсят нова информация за неговото развитие.
Изразените в този труд становища са лични виждания на автора и по никакъв
начин не обвързват институцията, на която той принадлежи. Но това не му пречи
да изрази своята благодарност към колегите от Правната служба на Съвета на
ЕС и на първо място на неговия генерален директор за необхватната размяна на
мнения относно Общностното право както в рамките на работата на службата,
така и извън нея, а също и на колегите от Правната служба на Европейската комисия, чиито по-различни понякога мнения са го научили на много повече неща,
отколкото съвпадащите тълкувания. За автора е истинска привилегия да може
– след много години университетски изследвания и учебни занятия – да открие
в една друга среда същото внимание и същата грижа за правната перфектност,
които се изискват в университета.
Жан Пол Жаке

8

Въведение
1.

Да се проследи съвкупността от правила, които регулират организацията
и функционирането на Европейския съюз, означава да се разгледа област, която на пръв поглед разкрива изключителна сложност. За разлика
от някои национални конституционни системи, Конституционното право
на Съюза не се основава в действителност на един-единствен правен
инструмент. Създаването на първата Общност (ЕОВС) отбелязва началната точка на все още незавършило движение, което е довело до
добавянето на последователни слоеве към оригиналните текстове. Различните ревизии на Договорите не само изменят първоначалния текст,
но и пораждат други текстове, чиято цел е да се съчетаят с учредителните. В навечерието на Договора от Амстердам (ДА) цялото институционно
право се основава на шестте договора, към които са прибавени повече
от четиридесет протокола и анекса. Внесените от ДА опростявания намалиха сложността, без да я премахнат. Това е причината, поради която
разработеният от Конвента за бъдещето на Европа и одобрен от междуправителствената конференция (МПК) проект за Конституция избра
по-радикално опростяване. Освен това общностната конструкция, която
в началото обединява шест държави членки (ДЧ), скоро ще се състои
от 27 ДЧ, а процесът на разширяване още не е приключил. И ако за
по-доброто разбиране на тази цялост е необходим кратък исторически
преглед, то, за да се разбере същността на това развитие, по-важно е да
се анализира общностната динамика и да се направи опит да се дефинират както Съюзът, така и Общностите.

Раздел 1. Историческа рамка
2.

Историята на европейската идея е била предмет на дълги и научни изследвания, които показват, че във всички епохи учени или политици са
мечтали да обединят различните европейски държави. Европейската утопия присъства във всеки момент от нашата история. Ако е полезно да
си спомняме винаги за поколенията автори, които са допринесли да се
вкорени според вижданията на политиците идеята, че обединението на
европейските държави е необходимо за мира и богатството на Европа, то
не е задължително да се обхване съдържанието на тези проекти. Достатъчно е да се припомнят основните етапи на общностната конструкция.
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§ 1. Създаването на Европейската общност за въглища и стомана
3.

4.

5.

10

Първата общностна организация е създадена малко след края на Втората
световна война. Тогава изглежда необходимо да се преустрои икономически европейският континент, да се препотвърдят след краха на нацизма
общите демократични ценности, както и да се засили военната солидарност в контекста на Студената война. През 1948 г. Конгресът в Хага обединява политици, индустриалци, синдикалисти, учени и представители
на религиозните среди от различни европейски държави. В комюнике до
европейците конгресът призовава към съюз от свободно обединени държави. Този импулс ще доведе до създаването на европейски организации,
основани върху класическия модел на междуправителственото сътрудничество. В икономическата област през 1948 г. се създава Европейската
организация за икономическо сътрудничество (ЕОИС), която през 1962 г.
става Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Тя вече не е европейска, тъй като, разширявайки се, включва държави
като САЩ, Япония и Канада. Във военната област Западноевропейският
съюз (ЗЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) се
създават съответно през 1948 и 1949 г. В политическата област Съветът
на Европа се създава през 1949 г.
Европейската организация за въглища и стомана – първата общностна
организация – почива върху различна логика. Въпреки че става въпрос за
отраслова организация, която засяга само определен сектор в икономиката, тя се възприема като първа стъпка към много по-широко обединяване на Европа. Вдъхновена от функционалисткия подход на Жан Моне,
тя цели – така, както е представено от френския министър на външните
работи Робер Шуман на 9 май 1950 г. − да създаде действителна солидарност между ДЧ, солидарност, за която се очаква, че ще се разпространи
и в други области. Поради тази причина структурата на ЕОВС значително се различава от тази на организациите от класически тип. Основната
власт принадлежи на независим от държавите Върховен орган, свързан
със специален Съвет на министрите, съставен от представители на ДЧ.
Върховният орган се допълва от Съда на ЕОВС и Асамблея, съставена
от представители на националните парламенти. Поради тези специфики
и поради правомощията, делегирани на Върховния орган, за да дефинира
Общността, доктрината ще създаде определението „наднационална общност“. Подписаният на 18 април 1951 г. Парижки договор създава ЕОВС за
срок от 50 години.
Договорът за ЕОВС влиза в сила за шест държави (Германия, Белгия,
Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия), като Великобритания ре-

шава да остане настрана. ЕОВС ще бъде първата интеграционна организация. В даден сектор – разбира се, ограничен – ДЧ са се съгласили да
трансферират националните си компетенции на общи институции, които
от този момент са натоварени и могат да вземат задължителни за всички
членове решения. Сключен за период от 50 години, Договорът за ЕОВС
(ДЕОВС) изтече на 23 юли 2002 г. На тази дата въглищата и стоманата
загубиха особения си режим, за да преминат към общите разпоредби на
ДЕО. Протокол, допълващ Договора от Ница, регулира особеностите на
прекратяването на действието на ЕОВС и трансфера на авоарите є към
Европейската общност.

§ 2. Провалът на Европейската общност за отбрана
6.

Европейската конструкция преживява първия си неуспех, когато се отдалечава от пътя на последователната функционална интеграция, основана
на споделена солидарност. В действителност Студената война поставя
все по-нарастващата необходимост да се осигури участието на Германия
в отбраната на Европа. Както поради все още близкото тогава минало е
било трудно да се приеме създаването отново на независима германска
армия, така и превъоръжаването на германската армия е трябвало да се
включи в европейска рамка. Тази рамка е проектът за Европейска отбранителна общност (ЕОО), допълнена с проект за Политически съюз. Отказът на Франция да ратифицира на 30 август 1954 г. Договора за ЕОО води
до провала на тези проекти. Перспективата за Политически съюз ще бъде
изоставена за дълго време, а създаването на обща външна политика, която съдържа елементи на сигурност, ще бъде предприето отново по абсолютен прагматичен начин чак през 1970 г. под формата на европейско
политическо сътрудничество.

§ 3. Подем и кризи
7.

След провала на ЕОО единственият разумен път остава този, започнат с
ЕОВС. През 1955 г. Конференцията в Месина дава началния тласък на подема, като натоварва ръководената от белгиеца Пол-Анри Спаак група със
задачата да изготви доклад, който да служи за основа на създаването на две
нови общности – едната, покриваща целия спектър на икономическата област, Европейската икономическа общност (станала Европейска общност),
а другата – отраслова, Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ
или ЕВРАТОМ). Договорите, подписани на 25 март 1957 г., влизат в сила на
14 януари 1958 г. Те са сключени за неограничен период и са вдъхновени
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8.

12

изключително от ЕОВС, премахвайки все пак някои нейни наднационални
аспекти. Основната цел на Европейската общност е била създаването на
вътрешен пазар без граници, който да се характеризира със свободното
движение на хора, стоки, услуги и капитали. Тази главна цел е допълнена
чрез създаването на общи политики, от които най-важната за Франция ще
бъде общата селскостопанска политика.
Белязани от създаването на общия пазар и общите политики, първите
години от съществуването на Общността са богати също и на политически дебати. Идването на власт на генерал Де Гол не довежда до отказ
от идеята за Европейска общност, както някои са смятали тогава, но без
всякакво съмнение бележи утвърждаването на силна опозиция на идеята за преход към Федерална Европа. Според Де Гол Европа може да
бъде изградена само при зачитането на нациите, които я съставят. Това
не пречи Франция да приеме идеята за политическа Европа, при условие че суверенитетът на държавите е гарантиран и че планът „Фуше“
– носещ името на френския председател на групата, на която шестте ДЧ
възлагат през 1961 г. да изготви предложенията – функционира в полза
на целящ обща външна политика и обща отбранителна политика Съюз.
Решенията е трябвало да бъдат вземани с единодушие. Въпреки последователните промени, този план не можа да срещне съгласието на партньорите на Франция. Последните се опасяват от рисковете, които биха
могли да се породят от наслагването над Общностите на междуправителствена структура. Това е опасението, изразявано често след това, за
поглъщане на интеграционното начало от междуправителственото. Но
по същото време и по парадоксален начин противниците на плана изискват включването на Великобритания в Общностите, въпреки че осъзнават, че това присъединяване носи също толкова голям риск, колкото
и тласък на интеграцията. Отговорът на провала на плана „Фуше“ ще
бъде развитието на френско-германското сътрудничество на основата
на Елисейския договор, подписан на 22 януари 1963 г. По този начин се
създава френско-германската двойка, която често ще бъде мотор на европейската конструкция. Друг значим феномен ще бъде кризата на т.нар.
празен стол, провокирана от Франция през 1965 г. поради смятаните от
нея за неприемливи предложения на Комисията, които обвързват осъществяването на общата селскостопанска политика, от основен интерес
за Франция, със създаването на собствени средства на Общността и с
предоставянето на бюджетна власт на Парламента. Но целта на Франция е чрез тази конюнктурна криза да получи гаранции за опазването на
някои национални интереси при решенията, вземани с квалифицирано

9.

мнозинство. Кризата се разрешава с т.нар. Люксембургски компромис от
януари 1966 г. (вж. по-долу № 513).
След падането от власт на генерал Де Гол през 1969 г. пътят за влизане
на Великобритания е открит. По време на първото разширяване през
1973 г. Великобритания, Ирландия и Дания стават членове на Общността. Този период е белязан и от значителното развитие на общностните
политики благодарение на използването на целия инструментариум на
Договорите, на създаването на първите насочени към валутно стабилизиране инструменти – т.нар. валутна змия, а след това, през 1972 г., на
„европейската валутна система“. В институционната област развитието
на политическото сътрудничество в областта на външната политика,
основана върху доклада „Давиньон“ от 1970 г., и необходимостта да
се осигури съгласуваност между това сътрудничество и действията на
Общностите довеждат до създаването през 1974 г. на Европейския съвет, а заедно с това като демократична противотежест идва и решението членовете на Европейския парламент да се избират на преки избори.
Последното решение отваря нов кръг значими проблеми, тъй като става
трудно един пряко избран парламент да се ограничи само до ролята на
обикновен консултативен орган. Този период е белязан и от отварянето
на Общностите към новите демокрации в Южна Европа – Гърция през
1975 г., после Испания и Португалия през 1985 г.

§ 4. Единният европейски акт
10.

С времето необходимостта от нов тласък се усеща все повече. В действителност изглежда трудно да се довърши изграждането на вътрешния пазар на основата на съществуващите договори и най-вече на основата на
институционните им разпоредби, които изискват единодушие при хармонизацията на националните законодателства. От своя страна Европейският парламент, приемайки през 1984 г. проект за Европейски съюз, доказва
необходимостта от цялостна ревизия на институционното устройство и
предлага начини за това. Тези инициативи ще доведат до създаването
на група за размисъл, съставена от лични представители на държавните
и правителствените ръководители и председателствана от ирландския
сенатор Дуг, и до свикването по време на Европейския съвет в Милано
през юни 1985 г. на МПК за ревизия на Договорите. Тази конференция
довежда до подписването през февруари 1986 г. на Единния европейския
акт (ЕЕА). Той се определя като успех, защото е имал ясно определена
цел: създаването на вътрешен пазар до 1 януари 1993 г. Чрез разширяването
на случаите, при които решенията се вземат с квалифицирано мнозинство,
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и чрез увеличаването на ролята на ЕП ЕЕА дава на Общността средствата за постигане на тази цел, избягвайки все пак вземането на решения с
по-голяма демократична легитимност. Но освен това той предвижда разширяване на общностните компетенции особено в областта на опазването на
околната среда и на научните изследвания. В правен текст той закрепва
практиката на политическото сътрудничество и прави официално съществуването на Европейския съвет. Това е първата крачка към създаването
на конструкция, която няма да бъде изключително икономическа. Значим
факт е, че целта, заявена в преамбюла на ЕЕА, е „трансформацията на отношенията между държавите членки в един Европейски съюз“. Периодът,
след влизането в сила на ЕЕА е белязан от усилена законодателна дейност,
която цели окончателното завършване на вътрешния пазар.

§ 5. Договорът за Европейски съюз
11.

14

Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. променя положението в Европа. Става ясно, че последствието от повторното обединение на
Германия може да бъде само задълбочаването на европейското единство. Началният тласък на движението е даден със свикването по време
на Европейския съвет в Дъблин през 1989 г. на две междуправителствени
конференции – едната за Икономически и валутен съюз, а другата – за
Политически съюз. Резултатът от тези конференции ще бъде Договорът
за Европейски съюз, подписан на 7 февруари 1991 г. в Маастрихт. Този
договор отбелязва началото на промените в общностната конструкция.
На първо място, той обединява в едно цяло, което определя като Европейски съюз, Общностите, Общата политика по външните работи и сигурността (ОПВРС), както и сътрудничеството в областта на правосъдието и
вътрешните работи (ПВР). Макар всички въпроси, засягащи Съюза, да са
поставени в обща институционална рамка, ОПВРС (дял V от ДЕС) и сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (дял VI
от ДЕС) са подчинени на особен режим и процес на вземане на решения,
който се опира изключително върху единодушието. Ролята на ЕК и ЕП
е скромна, а СЕО няма компетентност. В общностната сфера основните
нововъведения са създаването на Икономически и валутен съюз, който
ще се конкретизира чрез взетото през май 1998 г. решение за въвеждане на обща валута (еврото), създаването на нови политики (образование,
култура, сътрудничество за развитие, кохезионна политика), както и чрез
прибягването до принципа на субсидиарността при регулирането на изпълнението на общностните компетенции. Що се отнася до институциите,
ролята на ЕП нараства както чрез включването на процедурата за съв-
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местно вземане на решения в определени области, така и чрез участието
му в назначаването на ЕК. Накрая протокол разширява общностните компетенции в социалната област. Този прогрес не би могъл да бъде осъществен без налагането на определена диференциация между ДЧ. Така
например Обединеното кралство не участва в социалния протокол и остава свободно да реши дали да въведе общата валута. Дания се ползва от
определени изключения.
Ратификационният процес на ДЕС не протича лесно. В Дания резултатите от първия референдум са негативни и се налага ЕСв в Единбург
да потвърди датските привилегии, за да може вторият референдум да
приключи с положителен резултат. Френската ратификация е осъществена чрез референдум след тежки дебати, а германската ратификация
е отложена заради завеждане на дело пред Конституционния съд. В
крайна сметка ДЕС влиза в сила на 1 ноември 1993 г. Трудностите по
време на ратификационния процес свидетелстват, че договорът представлява решителна крачка за европейската конструкция. Вследствие
на трансформациите, които той налага, Европа не може повече да бъде
възприемана като икономическо достижение, а се доближава към политическото измерение.

§ 6. Договорът от Амстердам
13.

Годините след влизането в сила на Договора за Европейски съюз са
белязани от разширяването на Съюза през 1995 г., като тогава се присъединяват Австрия, Финландия и Швеция. Тези години демонстрират
опитите за откриване от договора на нови пътища и подготовката за налагането на общата валута. Договорът от Маастрихт предвижда свикването на нова МПК през 1996 г. с цел да се извлекат поуките от първите
години на приложение на ДЕС. Но перспективата от разширяването на
ЕС към новите демокрации от Централна и Източна Европа придава
нова цел на ревизията. Институционната структура и процесът на вземане на решения в рамките на Общността, замислени в началото за шест
ДЧ и прилагани без големи промени в Общност от 15 ДЧ, е трябвало да
бъдат предмет на задълбочено преосмисляне, за да може да се запазят
демократичният характер и ефикасността на конструкция, която вече ще
наброява повече от 20 ДЧ. Както е прието, конференцията е подготвена
от доклад на група за размисъл, председателствана от испанския министър Вестендорп. Мандатът на конференцията е определен от ЕСв
в Торино през март 1996 г., а резултатът от преговорите – внесен за
подпис от държавите членки в Амстердам на 2 октомври 1997 г. ДА не
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се радва на ентусиазиран прием, защото не регулира всички институционни проблеми, свързани с бъдещото разширяване на Съюза. Протокол
предвижда нова МПК, която трябва да регулира въпросите, свързани
със състава на ЕК и разпределението на гласовете в рамките на Съвета. Но извън тези въпроси се забелязва значителен напредък: създаване на общностна политика по заетостта; „комюнотаризацията“ на
част от материите, които преди това са съставлявали сътрудничеството
в областта на правосъдието и вътрешните работи; мерки, насочени към
приближаването на Съюза към гражданите; реформа на ОПВРС; създаването на възможност за по-тясно сътрудничество между определени
ДЧ; нарастване на правомощията на ЕП и разширяване на хипотезите,
при които СМ се произнася с квалифицирано мнозинство; опростяване
и преномериране на договорите... Толкова много области, които говорят
за напредъка на Съюза, дори – както и при Договора от Маастрихт – част
от тези резултати да са могли да бъдат постигнати само с цената на
дадените на Обединеното кралство, Ирландия и Дания привилегии. ДА
влиза в сила на 1 май 1999 г.
Подписването на ДА позволява започването на процеса на разширяване на Съюза и през 1998 г. Естония, Кипър, Полша, Словения, Унгария,
Чехия участват при започването на преговорите. България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, а след това и Малта са включени в предприсъединителния процес и преговорите за присъединяване с тези държави
започват последователно в зависимост от постигнатия напредък както в
политически план, така и в икономическата област. Отношенията с Турция
обаче остават сложен въпрос. След като Съюзът подчинява развитието
на отношенията си с Турция на важното изискване за напредък, най-вече
в областта на демокрацията и правата на човека, ЕСв в Хелзинки през декември 1999 г. решава да допусне Турция сред кандидатите за членство,
без обаче да започва преговори с нея. Било е ясно, че всички тези присъединявания няма да се осъществят едновременно и че всяка държава ще
бъде третирана според собствените си заслуги, но началният тласък за
нова и задълбочена промяна на Общността е даден.
Разширяването налага широка ревизия на някои вътрешни политики на
Общността, за да ги направи съвместими с разширяването. Тази ревизия
е предприета на основата на предложенията на ЕК, станали известни
под наименованието Agenda 2000. По време на дебатите за Agenda 2000
въпросите, които се определят като най-деликатни, са за Общата селскостопанска политика (ОСП), различните фондове, икономическото и
социалното сближаване между ДЧ (с други думи, помощта, оказвана на
най-малко облагодетелстваните държави) и за средствата на Съюза в

перспективата на разширяването. Работата по Agenda 2000 приключва
благодарение на постигнатото съгласие по време на ЕСв в Берлин на 24
и 25 март 1999 г. През следващите години Съюзът ще бъде изцяло погълнат от свързани с разширяването въпроси: реформа на вътрешните
политики, преговори за присъединяване и ревизия на договорите с цел
да се позволи ефикасно функциониране след разширяването.

§ 7. Договорът от Ница
16.

17.

Ревизията на договорите, извършена по време на ЕСв в Ница през декември 2000 г., още в началото бе ограничена до разрешаването на три
въпроса, оставени настрана по време на ЕСв в Амстердам: съставът на
ЕК, разпределението на гласовете в рамките на СМ и разширяването на
случаите, при които се гласува с квалифицирано мнозинство. Тези задачи се допълват от реформата на системата за засилено сътрудничество,
създадена в Амстердам. И все пак преговорите едва са започнали, когато
в речите на германския министър на външните работи єошка Фишер и
на френския президент Жак Ширак се откроява перспективата на нова
ревизия след края на преговорите в Ница.
Посветен в основната си част на регулирането на въпросите, останали незасегнати от реформата от Амстердам, Договорът от Ница (ДН)
вследствие на дългите дискусии променя разпределението на гласовете
в СМ с цел да гарантира във връзка с разширяването, че всяко решение
ще среща подкрепата на ДЧ, които съставляват голямо мнозинство от
населението. Той определя бъдещия състав на ЕК на основата на по
един представител от ДЧ, докато Съюзът достигне 27 държави. След
този момент броят на членовете на ЕК ще бъде по-малък от 27, като
те ще бъдат избирани на основата на равновесна ротация между държавите. ДН определя максималния брой депутати на 732 и разпределя
местата между ДЧ. Той определя състава и на другите институции и органи. Накрая той разширява случаите, при които се прибягва до квалифицирано мнозинство. Разочарованието, което някои изразяват поради
запазването на единодушието при данъчната политика или социалната
сигурност, не трябва да прикрива постигнатия значим напредък, особено
разширяването на полето на съвместното вземане на решения в законодателната област. Вярно е, че при тогавашното състояние на европейската конструкция става все по-трудно да се разшири използването на
квалифицираното мнозинство, тъй като областите, при които решенията
се вземат с единодушие, са чувствителни и както при данъчната политика и социалната сигурност пряко засягат направения от обществото на
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всяка ДЧ избор. ДН прави също така по-лесно прибягването до засилено
сътрудничество.
Както и при ДЕС, процесът на ратификация бе труден, тъй като ирландците отказаха в началото да ратифицират договора на референдум с
малко мнозинство. Междувременно ЕСв в Гьотеборг през юни 2001 г. посочи, че процесът на ратификация продължава и че ирландският въпрос
ще бъде решен за необходимото време, какъвто бе случаят с датския
въпрос по време на ратификацията на ДЕС. В крайна сметка, след като
анализира причините за отрицателния вот, ирландското правителство
по време на ЕСв в Севиля представи декларация, в която се посочва, че
ДН не засяга традиционната политика на неутралитет на Ирландия. ЕСв
взе това предвид и на 28 ноември 2002 г. бе организиран нов референдум. Договорът бе одобрен с мнозинство от 62,9 % от гласовете, което
премахна пречката пред влизането му в сила от 1 февруари 2003 г.
По време на преговорите за ДН Хартата за основните права на ЕС бе
подготвена от конвент, съставен от представители на държавните или
правителствените ръководители, на европейските и националните депутати и от един член на ЕК (вж. по-долу № 88). Хартата бе подписана
в Ница от председателите на ЕП, на СМ и на ЕК. Въпросът за нейното
включване в Договорите бе част от преговорите в Ница.

§ 8. Конвентът за бъдещето на Европа и Конституцията
20.

21.
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В действителност развитието на ЕС не спира след Ница. МПК бе приела
декларация за бъдещето на Съюза, в която се предвижда по-нататъшно
развитие и най-вече провеждането на нова МПК през 2004 г. Широк и задълбочен дебат за бъдещето на Европа трябваше да започне още през
2001 г. със съдействието на всички заинтересовани страни и най-вече на
гражданското общество и в консултации с държавите кандидатки. Сред
обсъжданите теми МПК откри въпросите за по-точното разграничение на
компетенциите между ЕС и ДЧ, статута на Хартата за основните права на
ЕС, опростяването на Договорите и ролята на националните парламенти.
Това са основните теми, които трябваше да бъдат засегнати на свиканата
през 2004 г. МПК.
С цел да извърши предварителната подготвителна работа ЕСв в Лаакен
от 14 и 15 декември 2001 г. прие декларация, в която посочва основните
въпроси и създава структура, която да ги изследва задълбочено. Основните въпроси се отнасят до разпределението на компетенциите между
ЕС и неговите ДЧ, до опростяването на инструментариума, до средствата
за гарантиране на демокрацията, ефикасността и прозрачността (което
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обхваща реформите на институциите) и до пътя, който трябва да бъде
следван, за да се създаде конституция. Избраната процедура за продължаване на дейността се опира на тази, която е използвана за разработването на Хартата за основните права на гражданите на ЕС, т.е. свикването
на специален конвент. Конвентът за бъдещето на Европа е съставен от
15 представители на държавните или правителствените ръководители, от
30 парламентарни представители (по двама от ДЧ), 16 членове на ЕП и
двама членове на ЕК. Представители на държавите-кандидатки участват
по време на дискусиите, но не могат да попречат при съставянето на консенсус. Президиумът в състав: председателя на Конвента Валери Жискар
д’Естен, от двамата заместник-председатели Деан и Амато, представители на държавите, които трябва да осъществяват председателството по
време на дейността на Конвента, двама представители на националните
парламенти, двама представители на ЕП, двама представители на ЕК,
към които Конвентът решава да добави представител на държава-кандидат с консултативни функции, осигурява ръководството на работата. Като
наблюдатели в дейността на Конвента участват и трима представители на
Икономическия и социалния комитет, трима представители на социалните
партньори, шест представители на Комитета на регионите, избрани сред
регионите и градовете със законодателни правомощия, и омбудсманът.
Освен това право на участие и изказване имат и председателите на СЕО
и на Сметната палата.
Конвентът предприе задълбочен анализ на някои основни въпроси на
основата на доклади на работни групи. Заключителната фаза бе през
2003 г., когато се пристъпи към изработването на проекта за конституция. Оставаше обаче да се решат въпросите, свързани с институциите,
постигането на консенсус по които оставаше най-трудно. Значението на
Конвента нарастваше непрекъснато, но по редица въпроси се налагаше
доуточняване на позициите в рамките на междуправителствени преговори. Конвентът приключи работа през 2003 г. До 15 юли можеха да се
правят технически поправки. Проектът опростяваше действащите договори, даваше на Хартата за основните права на ЕС конституционен
ранг, увеличаваше прилагането на процедурата за съвместно приемане
на решения и на квалифицираното мнозинство и изменяше институционната структура, изградена с Договора от Ница. Европейският съвет
в Солун определи проекта на Конвента като добра основа за начало
на междуправителствена конференция, която бе свикана през октомври
2003 г. и чиято работа трябваше да приключи преди изборите за Европейски парламент през юни 2004 г. Преговорите и обсъжданията бяха
трудни, особено по въпросите, по които вече бяха възникнали разногла-
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сия в Ница и най-вече по състава и определянето на квалифицираното мнозинство в Съвета. Съпротивата на Полша и Испания не позволи
на италианското председателство да предложи решение в рамките на
Европейския съвет от декември 2003 г. Преговорите продължиха още
и приключиха с компромис по време на ирландското председателство
през юни 2004 г. Резултатът не бе твърде далеч от постигнатото от Конвента. Запазено беше сливането на Учредителните договори, както и
на Общността и Съюза, опростяването на компетенциите и на актовете,
приобщаването на Хартата за основните права. В полза на Съвета обаче беше нарушен бюджетният баланс. Намаляването на броя на членовете на Комисията бе отложено за 2014 г. Възпроизведе се концепцията
за системата на гласуване в Съвета, основаваща се на мнозинство от
държавите членки и на населението, но праговете станаха съответно
55 % от държавите членки и 65 % от населението. Единодушието бе
запазено за данъчните въпроси и социалната политика, но бяха предвидени разпоредби за преминаване към квалифицирано мнозинство с
решение на Европейския съвет без изменение на Договорите. Конституцията субституира Договора за ЕС и Договора за създаване на Европейската общност. Договорът за Европейската общност за атомна енергия
остава в сила, но някои от разпоредбите му са изменени чрез протокол.
ЕС става правоприемник на Европейската общност и на стария ЕС. Специфична разпоредба (чл. ІV-438) урежда правоприемството и запазва
правните последици на действащите актове, доколкото не са изменени
или отменени. Окончателното приключване на преговорите бе белязано от „комплекса на лилипута“, т.е. от страховете на малките държави
от ограничаване на влиянието им в институциите и при вземането на
решения. Същите страхове са се проявили и по време на изработването на американската конституция във Филаделфия... Тези страхове
бяха малко изненадващи, тъй като дотогава в политическия живот на
Съюза почти отсъстваше противопоставяне между малките и големите.
Разграниченията зависеха от конкретните интереси на държавите, а не
от демографската им големина. Не е невъзможно да се предположи, че
понякога мнението на големите държави тежи повече от това на малките, но това е по-скоро една политическа последица, която не може да
бъде променена от каквито и да било институционни реформи, ако, разбира се, не искаме да парализираме Съюза. Трябва обаче да разберем
волята на малките държави да компенсират демографския си размер с
правни средства. За повечето от тях става дума за запазване на суверенитета и незавиисимостта, които са постигнати неотдавна и с големи
усилия. Единствено времето ще им позволи да забравят страховете си
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и да се доверят на естествената солидарност между членовете на ЕС. В
крайна сметка се постигна значителен напредък за подобряване на разбираемостта на процеса на вземане на решения. Обхватът на опростяването и кодификацията е с безпрецедентни размери и би било жалко
тези усилия да останат напразни... За да влезе в сила, Конституцията
трябва да бъде ратифицирана от всички държави членки. Декларация,
приложена към Заключителния акт, предвижда, в случай че договорът е
ратифициран от четири-пети от държавите членки, но няколко държави
членки са срещнали трудности, да бъде сезиран Европейският съвет.
Процесът по ратификация все още продължава. След отрицателните
резултати на референдумите във Франция (29 май 1995 г., 54,68 % „не“)
и Нидерландия (1 юни 2005 г., 61,7 % „не“) някои държави продължиха
ратификацията, а други временно я отложиха. Може да се приеме, че
решение не може да се намери преди президентските избори във Франция през пролетта на 2007 г. След това е възможно както продължаване на процедурата по ратификация на актуалния договор, евентуално
придружен от декларация или нови протоколи, така и приемане на нов
текст. Във всички случаи това е вторият път в ЕС, когато опитът за една
глобална реформа се сблъсква с френско неодобрение. След неуспеха
на Европейската отбранителна общност този на Конституцията свидетелства за невъзможността да се следва друг път освен този на функционалната интеграция.
Трябва да се вземе предвид обаче, че последователните ревизии на Договорите доведоха до обезличаване на съществения напредък в сферата
на сигурността. През 2000 г. Съюзът създаде една комплексна структура,
предназначена да му позволи да осъществява своите отговорности в тази
област. Създаването на комитет по политическите въпроси и сигурността
и на военни органи, на сили за бързо реагиране, премахването на структурите на Западноевропейския съюз (ЗЕС), успешните преговори между ЕС
и НАТО – всичко това свидетелства за напредък „със скоростта на светлината“, ако цитираме Върховния представител на ЕС за ОПВРС г-н Хавиер
Солана. Подписването на споразумения с НАТО след ЕСв от Копенхаген
през декември 2002 г. позволи на ЕС да започне от 2003 г. своята първа
военна операция в Македония, последвана след това от редица други.
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Раздел 2. Общностният динамизъм
24.

Историята на ЕС свидетелства за постоянното движение и задълбочаване на европейската конструкция. Тази динамика е преди всичко политическа, но няма как да остане без правни измерения. Ето защо една от
трудностите, които среща юристът при изучаването на правото на Съюза,
е в неговия еволютивен характер. В това няма нищо изненадващо, тъй
като Общностите бяха създадени не само за да уредят съществуващите
отношения, но най-вече за да постигнат една икономическа цел в средносрочен план – създаването на общ пазар, и една политическа цел в
дългосрочен план – създаването на Европейски съюз. В преамбюла на
ДЕИО авторите на Договорите посочват създаването на един „все по-широк съюз“ между ДЧ, което показва неизбежно еволютивния характер на
Общностите. Той не се ограничава само до ДЕИО – преамбюлът на ДЕС
също свидетелства за решимостта на ДЧ „да продължат процеса на създаване на един все по-тесен съюз между гражданите на Европа...“ – решимост, препотвърдена в чл. 1 на същия договор. Доколкото целта е да
се създаде един съюз, юристът няма да съсредоточи вниманието си върху създаването като даденост, а върху изграждането като процес, който
влиза във взаимодействие с околния свят. Леонтен-Жан Константинеско
добре си даваше сметка за това, когато написа: „Европейската интеграция
не е нещо станало, а нещо ставащо; тя не е нещо постигнато, а процес; тя
не е резултат, а действие, водещо до този резултат“ (La nature juridique des
Communautés européennes, conférence P.-H. Spaak, Liège, 1980).

§ 1. Характер на динамизма
25.
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Общностният динамизъм произхожда от убеждението на основателите
на ЕО, че пред трудността да се създаде с един замах един политически европейски съюз единственият реалистичен подход е прогресивният,
опиращ се на частична солидарност, която постепенно се разширява.
Този подход е отразен в преамбюла на УД и по-специално в преамбюла
на първия от тях – Договора за ЕОВС: „...със съзнанието, че Европа ще
може да се изгради единствено чрез конкретни стъпки, създавайки първо
една фактическа солидарност, и чрез установяването на общи основи за
икономическо развитие...“. Тази формула се съдържа също и в Договора
за ЕИО, когато се отбелязва решимостта на държавите „да изградят основите на един все по-тесен съюз между европейските народи“. И накрая
преамбюлът на ЕЕА също препраща към тази цел, когато ДЧ се обявяват
за „вдъхновени от волята да продължат започнатото от УД и да превърнат
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съвкупността от връзките между ДЧ в един Европейски съюз...“. Идеята
всъщност е да се действа постепенно, като всяко постижение поражда
необходимото доверие в успеха на нови инициативи.
Целта на процеса е ясна, поне от гледна точка на терминологията – става дума за създаването на един европейски съюз. Така или иначе до изработването на проекта за конституция съдържанието на бъдещия съюз
не е представено в никакъв документ. Всъщност терминът „европейски
съюз“, който днес е утвърден в УД, дължи успеха си на забележителната
си неяснота. Той позволява в началото на 70-те години да се избегне
дебатът между защитниците на федерацията и привържениците на конфедерацията. Този дебат не може да има положителен резултат, след
като терминът за федерално единство покрива различни реалности за
участниците. Едните (британци, датчани, французи, гърци...) виждат във
федерализма предимно загубата на суверенитет на съставните части в
полза на централните власти. За тях всъщност става въпрос за процес
на централизиране. Другите (немци, белгийци, италианци, люксембургци, холандци...) анализират федерализма като система, която признава
по-голяма автономия на съставните части, като централните власти упражняват само ограничени правомощия, необходими за доброто функциониране на системата. Според тях, една федерална конструкция би
позволила да се гарантира статутът на държавите, които ще са част от
нея. Поради тези различни виждания при интерпретацията на федерализма, прибягването до федералния речник е изключено. Употребата на
неутрален термин като този за съюз позволява да се сложи край на идеологическия дебат, след като всички могат да се идентифицират в един
израз, който обхваща единствено това, което всеки един би искал да
вложи в него. Докладът на Мъдреците, поискан от ЕСв в Брюксел през
1978 г., илюстрира този синкретизъм: „когато се говори за ЕС, се говори
не толкова за една определена цел, колкото за движение към една общност, която ще се държи все по-солидарно в усилията си за разрешаване
на множеството трудности, пред които самата общност и ДЧ ще трябва
да се изправят занапред...“. С други думи, ЕС ще бъде едно движение.
Тази неопределеност на целите без съмнение позволява развитие, което
може да бъде предоставено по-скоро като плод на необходимостта, отколкото като поредица крачки към една предварително определена цел.
По този начин, ако не е било възможно да се включи в ДЕС препратка към
федералното му призвание, то липсата на такава препратка без съмнение
допринася за приемането на новостите, които той съдържа. С други думи,
общностният динамизъм се изразява чрез прогресивното задълбочаване
на ЕС, без обаче крайната форма, която той би трябвало да приеме, да
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бъде определена. Трябва да се изчакат преговорите за ДН, за да се осъзнае, че архитектурата на ЕС трябва да бъде определена глобално и стабилно, за да му се позволи да функционира плавно след разширяването.
Именно това довежда до създаването на Конвента за бъдещето на Европа и до дебатите за Конституцията на ЕС. Тази Конституция представлява
временен завършек на започнатото по време на създаването на ЕОВС, но
тя носи елементите на един нов динамизъм. Преамбюлът съдържа всъщност препратка към този динамичен характер, там, където споменава „все
по-тясно обединените народи“.

§ 2. Илюстрации на динамизма
28.

29.
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Проявите на динамизма са многобройни. В началото съществува динамизъм, организиран от самия УД. По този начин началните разпоредби
на УД, които предвиждат последващото избиране на ЕП с пряко всеобщо гласуване, или тези, които позволяват бъдещото създаване на
собствени ресурси на ЕО, представляват фактори за развитието им.
Същото бихме могли да открием в ДА, в раздела за визите, убежището
и имиграцията, която предвижда след срок от пет години възможност да
се вземе решение за преминаването към квалифицирано мнозинство и
съвместно с ЕП да се решат въпроси, произтичащи от този раздел. Част
от същия дух за прогресивно развитие на ЕО са задълженията за срещи
(рандеву), като например клаузата в чл. 30 ЕЕА, налагаща на договарящите страни да разгледат през следващите пет години влизането в
сила на текста, ако има нужда той бъде преразгледан, или пък текстът
от ДЕС, предвиждащ конференция за ревизия на някои от разпоредбите
му през 1996 г., протоколът от Амстердам, който предвижда ревизия на
Договорите, свързана с разширяването, или процесът, започнат с ДН,
който предвижда работата на Конвента за бъдещето на Европа. Новата
конституция съдържа също известен брой разпоредби, наречени „преходни стълби“, които позволяват на СМ и на ЕСв да решават с единодушие за гласуването с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие
или да позволяват използването редовната законодателна процедура
вместо специални процедури.
След това се появява динамизъм, породен от практиката на институциите. Каквато и да е съответната им позиция в институционната система,
те са принудени да си сътрудничат, за да позволят на ЕО да функционира. Оттук и значителният брой писма, общи декларации, дори неписани
практики, които изпълват институционния живот на ЕО; договорени решения вследствие на конфликти за „сивите зони“ в Договора (области, в
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които правомощията на институциите не са уточнени или могат да предизвикат различни интерпретации, така че практиката да играе основна
роля). Без да предизвиква затруднения по интерпретацията, практиката
може също да отбележи еволюция в правомощията на институциите,
като се спазва текстът на Договорите. Последвалите чести ревизии на
Договорите кодифицират съществуващите практики, като например разпоредбите на ДЕС, които признават на гражданите на ЕО правото на
петиция до ЕП или създаването на анкетни комисии.
Но понякога динамизмът действа отвъд текста на Договора и използва
междуправителствения път. Случаят с ЕСв, официализиран чрез споменаването му в чл. 2 на ЕЕА, т.е. 14 години след създаването му на срещата на върха в Париж, е пример за това. Но в това отношение особено интересно е да се спрем на политическото сътрудничество. Планът „Фуше“,
представен от Франция през 1961 г., цели създаването на един ЕС с обща
външна политика и с обща политика за отбрана. След провала на този
план докладът „Давиньон“, публикуван през 1970 г., организира механизми за политическо сътрудничество по отношение на външната политика,
които ще бъдат усъвършенствани през 1973 г. в Копенхаген. ЕСв ще се
интегрира в системата през 1974 г. Това сътрудничество се засилва постепенно, докато става официално признато в ЕЕА със структура, която
не е много различна от тази на плана „Фуше“. Тогава ЕС се базира на
два отделни стълба, единият междуправителствен – политическото сътрудничество, другият – интеграционен в лицето на ЕО. ДЕС поставя тези
два стълба в рамките на една обща институционна структура. Ако общата политика в областта на външните отношения и сигурността произтича
повече от сътрудничеството, отколкото от интеграцията, използването на
общи институции, наличието на общи действия, чиито мерки за прилагане
могат, ако се наложи, да бъдат приемани с мнозинство, задължението за
обвързаност между ОПВРС и външните действия на ЕО, упоменато в чл. 3
от ДЕС, показват, че настоящите разпоредби представляват начална точка към една нова еволюция. ДА следва този път, засилвайки структурите и
процеса за вземане на решение. Подобен анализ може да бъде направен
и по отношение на сътрудничеството в областта на имиграцията, която,
след като е била разглеждана в една чисто междуправителствена рамка,
на първо време е утвърдена в дял VI от ДЕС. След това част от въпросите, уредени в дял VI, са преместени в общностната рамка чрез ДА и
след няколко години са подложени на нормалния законодателен процес,
характеризиращ се с използване на процедурата за съвместно решение.
Друга илюстрация на този постепенен подход е сътрудничеството между
някои държави членки в рамките на Шенгенското споразумение, което ДА
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интегрира в новия диспозитив..Във всички тези хипотези се преминава от
неформалното към формалното, а след това понякога се стига и до интеграцията в „общностния“ сектор.

§ 3. Анализът на динамизма в политическата наука
31.

32.
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Феноменът общностен динамизъм е предмет на опити за обяснение от
специалисти в политическите науки, които се опитват да му направят
цялостен анализ. Но тъй като общностната специфика препятства всяко сравнение със структури от същия тип, стойността на обяснителните
теории е само относителна. Явлението общностна интеграция е изцяло
взето предвид от функционалистката теория. Самият Жан Моне често е
смятан за прагматичен функционалист. Според концепцията на бащата
на функционалистическата школа Д. Митрани ще съществуват универсални ценности, които трябва да се пазят, като мира, просперитета, правосъдието. Така че националната държава би била неспособна да се
справи сама с тази задача, тъй като става въпрос за проблеми, чието
решение преминава отвъд националната рамка. Единствено групи държави, обединени на функционална и технократична основа, биха могли
да осигурят отговори в рамките на специализирани институции. Наличието на голям брой специализирани институции би довело до нуждата за
глобално координиране и по този начин чрез „вливане“ ще се създаде
една световна институция. Опитът показва границите на представата на
Митрани. Дълго време е било невъзможно да се постигне споразумение
за съдържанието, което да се придаде на универсалните ценности, и все
още съществуват противоречия за тяхната интерпретация. Също така
не е възможно да се установи ясно разграничаване между техническото,
което е обект на функционално сътрудничество, и политическото, за което свидетелства кризата на специализираните институции на Обединените нации през 80-те години. В крайна сметка взаимозависимостта на
проблемите обрича търсенето на сътрудничество, което би било само
секторно, или на неефикасност, или на влагането на значителни усилия
с оглед невъзможността за координиране.
Неофункционалистическата школа коригира представата на Митрани,
прилагайки неговия анализ в регионална рамка, след като на това ниво
географските, икономическите и културните връзки са по-тесни и би
трябвало да благоприятстват интеграцията. Верни на теорията за вливането, неофункционалистите наблягат на осъществяването на интеграцията в последователни етапи, като преминаването от един на друг етап
се базира на феномена spill over (преливане), като всяка стъпка напред
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в интеграцията изисква задължително други такива стъпки. На първо
време се приема, че преливането трябва да се осъществява автоматично, като трудностите, срещани при осъществяване на интеграцията,
изискват автоматично преминаване на по-високо ниво – единственото
решение, позволяващо да се преодолеят тези трудности. Но тази представа не може да обясни дългите периоди на стагнация, които изживява европейската интеграция именно през 60-те години. Ето защо тя се
принуждава да предпочете концепцията за „култивираното“ преливане,
което обяснява напредъка в интеграцията не само чрез техническите
необходимости, но и чрез създаването на феномен за взаимозависимост и взаимопроникване на ниво политико-административни елити.
Ако прогресът не се извършва автоматично и е необходимо политическо
решение за преминаването на по-висше ниво на интеграцията, това решение се улеснява от взаимопроникването между елитите на държавите
членки, които са разработили общ език и обща визия на проблемите.
Интересът на теорията се състои в това да наблегне на развиващия се
характер на общностната система – именно в това се крие ползата от теорията за преливането. Тя дава също представа за ролята на елитите и за
социализирането им при осъществяването на преливането. Но за сметка
на важността, която тази теория отрежда на елитите, тя пренебрегва до
известна степен мястото на външните фактори в общностното развитие.
Голяма част от развитието на интеграцията се корени в Студената война
и междуправителствената конференция за политически съюз дължи своя
успех колкото на падането на Берлинската стена, толкова и на вътрешните нужди на ЕО. Освен това трудностите по ратифицирането на ДЕС и
възникването на изисквания за откритост и прозрачност на институциите
показват, че почти изключителната роля на елитите е достигнала своите
граници и че преминаването в една по-интегрирана фаза изисква присъединяването на съвкупността от граждани. Европейското изграждане
престава да бъде схващано като чисто техническо и вече очевидно засяга
чисто политическото. След като бъде преминато определено ниво на интеграция, латентният политически характер на европейското изграждане
става явен за общественото мнение. От този момент всеки етап в напредъка предизвиква национални дебати, а в някои случаи и референдум.
Дали тогава функционалният метод не достига своите граници?

§ 4. Политически форми на динамизма
34.

Разсъжденията за политическите форми на развитие на ЕО дълго време противопоставят реалистите, привърженици на постепенните напас-

27

35.

36.

28

вания, на привържениците на една глобална промяна към федерална
система. Използват се термини като „малки стъпки“, т.е. ограничен напредък, или „голям скок“ в смисъл на фундаментална промяна. Противопоставянето не е оправдано. Всеки от подходите има своето време и
своите граници именно в областта на институциите.
Преминаването с голям скок от ЕО към една федерална държавна форма, ако такова трябва да е бъдещето, би изисквало изключителни условия за реализацията си, а именно достатъчно силен външен натиск, за
да могат да предизвикат, както допитване до народа, така и отказване на
държавите от суверенитета им. Тези условия не са изпълнени. Ако използваме функционалистическата терминология, държавите никога не са
се чувствали крайно неспособни да изпълнят тези условия. Тази ситуация
е дотолкова възможна днес, доколкото ЕО съществува и предоставя рамка за развитие, позволяваща постепенното адаптиране към реалностите.
Свидетелство за това е фактът, че присъединяването на държавите от
Централна Европа предизвиква единствено воля за адаптиране на институциите и политиките, а не цялостно изменение на ЕО. Конституцията не
въвежда радикални промени и се явява като продължение на ЕО.
Дори и големият скок да не се е случил, ние сме свидетели на частични ревизии. Договорите за бюджетните въпроси, обстойната ревизия,
въведена от ЕЕА, двете междуправителствени конференции – едната
за Икономически и валутен съюз и другата за Политически съюз, които
завършват с ДЕС, и накрая ДА и ДН дълбоко променят ЕС. Характерна
черта на някои от тези частични ревизии като че ли е фактът, че те до
голяма степен се извършват, за да затвърдят осъществения напредък
в практиката. Всъщност вижда се, че УД не определят изцяло институционната практика и оставят сиви зони. В практиката институциите
извършват ограничени корекции в рамките на системата. Те не могат
изобщо да преминат отвъд системата, тъй като СЕО следи внимателно, както ще видим по нататък, за спазването на това, което той нарича
институционно равновесие. Но тези корекции или еволюции, често пъти
неформални, са многобройни и важни. Те са резултат или от едностранните действия на една институция, или от споразумение между няколко институции. В последните години сме свидетели на увеличаването
броя на институционните споразумения, кодексите за поведение, modus
vivendi или размяната на писма... Всичко това поражда практики, които
УД утвърждават или продължават. Несъмнено има вероятност да сме
свидетели и това е в частност случаят с ДЕС и ДА, на истински нововъведения, но рядко се случва тези нововъведения да не са част от продължението на предишните еволюции.
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Случва се също така практики, които някои смятат за „регресивни“, да
не се прилагат, какъвто е случаят с т. нар. право на вето, въведено с
компромиса от Люксембург (вж. по-долу № 513). Въпросното споразумение няма юридически живот и повече не е споменавано от приемането на ЕЕА, но съществуването му често се напомня от някои държави
членки. Същевременно в ДА се отбелязва, в рамките на засиленото сътрудничество, прибягването до техника, заимствана от Люксембургския
компромис. Засиленото сътрудничество се приема с квалифицирано
мнозинство, но дадена държава може да му се противопостави, когато
важни национални политически въпроси са спорни, при което ЕСв е сезиран. Тук намираме пример за частично утвърждаване на една от т. нар.
регресивни практики. Тази разпоредба изчезва с ДН. Остава единствено
възможността въпросът да се отнесе пред ЕСв, след което се прилага
нормалната процедура с мнозинство. Тази формула се появява отново в
новата Конституция, по-специално в наказателната материя. Възможно е
да се сезира ЕСв, който или препраща въпроса към Съвета за решение,
или иска ново предложение от ЕК.
Примерите за „прогресивни“ практики, утвърдени по-късно в рамките
на една ревизия на Договорите, са по-многобройни. Можем да споменем например въвеждането в рамките на ЕЕА на процедурата за сътрудничество, която прави участието на ЕП в законодателната власт
по-ефикасно. Всъщност тази процедура е до голяма степен вдъхновена
от предходната практика, такава, каквато се е развила в рамките на процедурата за консултиране с ЕП. Единственият нов елемент е правото на
неодобрение, предоставено на EП. Процедурата за съвместно решение,
въведена с ДЕС, довежда до край логиката за сътрудничество, давайки
окончателен характер на правото на неодобрение на EП. И накрая ДА
подобрява процедурата за съвместно решение, давайки този път на ЕП
не само правото да се противопоставя, но и подлагайки приемането на
даден текст на положителен вот от ЕП и СМ. Положителният характер
на един подход, включващ реални нововъведения, се съизмерва с потвърждаването на предходните практики.

§ 5. Интеграция и сътрудничество в общностния динамизъм
39.

Примерите за динамизъм бяха подбрани в рамките на интегрирания
общностен процес. Но съществуват също и форми на сътрудничество.
Същият ли е динамизмът? Първо трябва да подчертаем, че сътрудничеството и интеграцията не се изключват взаимно. Във всички федерални държави съществуват освен федералните компетенции, сектори,
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които, въпреки че са от компетенциите на обединените държави, са
обект на тясно сътрудничество между тях и федерацията. В това отношение понякога се използва терминът „федерализъм на сътрудничеството“. Всъщност, „получените идеи“ в доктрината, които най-общо са в
посока на една интеграция от федерален тип, се стремят да направят
от сътрудничеството чисто междуправителствен механизъм, израз на
абсолютното зло. Обаче самият ДЕС въвежда сътрудничеството в общностната област и дава правомощия на ЕО да го организира. Същото
гласи и чл. 102 А, въведен с ЕЕА, относно икономическото и валутното
сътрудничество. ДЕС обогатява значително това сътрудничество в икономическата област и прехвърля валутната област от сътрудничеството
към интеграцията.
Наличието на задължение за сътрудничество не е без юридически последици. Ето защо чл. 118 от Договора за ЕИО (днес чл. 140) поверява
на ЕК грижата да насърчава тясно сътрудничество между ДЧ в социалната област. На тази основа ЕК въведе процедура за предварително
съобщаване и съгласуване на миграционните политики спрямо трети
държави. СЕО отхвърли иск на СМ срещу тази процедура, приемайки,
че чл. 118 предоставя на ЕК имплицитни правомощия (CJCE, 9 juin 1987,
RFA et autres c/ Commission, aff. jointes 281, 283-285 et 287/85, rec. 3002).
EК всъщност не може да вземе решение, но тя има възможността да направи предварителната консултация и предоставянето на информация
задължително. Тази формула, която дава на EО задачата да насърчава
сътрудничеството между ДЧ, е използвана систематично при разширяването на правомощията, предвидени от ДЕС и ДА. Формулировката
е възпроизведена в разпоредбите относно образованието, културата,
здравеопазването, заетостта, митническото сътрудничество. Така в тези
сектори хармонизирането на националните законодателства се изключва по принцип и намесата на ЕО се извършва предимно под формата
на мерки, организиращи съгласуването, и на програми, предназначени
да поддържат финансово сътрудничеството между ДЧ. В тези области
често се говори за допълнителни компетенции или за подкрепа, за да се
отбележи, че намесата на ЕО само допълва действието на ДЧ, което, от
своя страна, си остава основно. По същия начин в Лисабон през март
2000 г. ЕСв създава „метод за открито координиране“ по отношение на
заетостта, икономическата реформа и социалното единство. Този метод
се основава на определянето на цели, съпътствани от календари, и ако
е необходимо – на индикатори, с които да се измерват постиженията. ДЧ
са тези, които трябва да развиват политиките си в тази област, като този
подход е съпътстван от периодичен контрол и разглеждане от екипи
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(peers’ review). Методът е отворен, защото обвързва в процеса социалните партньори и гражданското общество. По този начин идеята, според
която общностната рамка е интеграционна, не е точна, тъй като тя може
да бъде използвана също, за да засили сътрудничеството между ДЧ.
Що се отнася до сътрудничеството в области, които не влизат в полето
на общностния договор, някои изразяват страха си този тип сътрудничество да не предизвика преминаване на интеграционното към междуправителственото. Спомняме си притесненията, изразени при създаването на ЕСв, което можеше да има като ефект поставянето на европейската интеграция под междуправителствена шапка. Анализът не е
лишен от основание и ЕСв сякаш успя, преди ситуацията да се стабилизира, да изиграе смущаваща роля в институционния механизъм. Но ако
той е могъл да има този ефект тогава, това се е дължало на факта, че
общностният институционен полюс е бил вече отслабен в миналото или
по-точно не е могъл да се утвърди, както е било предвидено в договора
за ЕИО. Обаче именно чрез механизма на ЕСв е реализиран напредък,
който не е смятан за възможен преди – избирането на ЕП чрез всеобщо
пряко гласуване или институционните промени, включени в ЕЕА. Навикът за сътрудничество, взаимното доверие, въпреки конюнктурните
противопоставяния, постепенно постигнатото съгласие относно целите
допринасят за преминаване от сътрудничеството към интеграцията. В
наши дни колебанията са забравени и всички са на едно мнение относно
признаването на незаменимата роля на ЕСв както чрез инициативите,
които той обявява, така и чрез насоките, които дава за действията на институциите. Нормализирането на ЕСв е завършено чрез Конституцията,
която го превръща в институция.
Освен това сътрудничеството може да си служи с общностния институционен апарат. Такъв е разбира се случаят със сътрудничеството, организирано в рамките на дял V и VI от ДЕС, но тази даденост се прилага
също и по отношение на класическото междуправителствено сътрудничество. СЕО потвърждава възможността ДЧ да възлагат на ЕК особени
задачи, когато осъществяват операция по хуманитарна помощ: „ Чл. 155,
четвърто тире (днешен чл. 211) от ДЕС не пречи на ДЧ да поверяват на
ЕК задачата да следи за координирането на общото действие, предприето от тях на базата на акт, приет от техните представители, обединени
в СМ“ (CJCE, 30 juin 1993, Parlement c/ Conseil et Commission, С-181/91 et
С-248/91, rec. I-3713).
Вижда се, че взаимното проникване на сътрудничеството и интеграцията е силно. Двата похода са по-скоро допълващи се, отколкото противопоставящи се и се случва, след като развитието на сътрудничеството е
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достигнало своите граници, ДЧ да сметнат за необходимо прилагането на
общностната дисциплина в дадена област, какъвто бе случаят с валутната област. Тази еволюция е една от чертите на общностния динамизъм.

Раздел 3. Съюзът и Общностите
44.

45.

46.
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Създаването на ЕС с ДМ особено усложни общностната архитектура.
Дотогава осъществяването на ЕС беше цел за европейско изграждане.
Занапред появата в Договора на един ЕС, без обаче да изчезнат съществуващите ЕО, прави трудно разбираемо това цяло. Ще отбележим,
че авторите на ДМ не са искали да придадат окончателна форма на ЕС,
който създават, затова и избраното наименование на договора е Договор за, а не „на“ Европейския съюз. Този еволютивен характер всъщност
се уточнява в преамбюла, който препраща към „перспективата за следващите етапи, които трябва да се преминат, за да напредва ЕС“.
Чл. 1, ал. 3 посочва, че „ЕС се основава на ЕО, допълнени от политиките и формите на сътрудничество, установени с настоящия договор. Той
има за задача да организира последователно и солидарно отношенията
между ДЧ и техните народи.“ Всъщност ЕС обхваща трите Общности
(ЕО, ЕОВС, която днес не съществува, ЕОАЕ), общата политика в областта на външните работи и сигурността (дял V от ДЕС) и сътрудничеството
в областта на правосъдието и вътрешните работи (дял VI от ДЕС). Оттук и често използваната картина за структурата на ЕС, изграден на три
стълба – общностният стълб, стълбът, посветен на външната политика,
и стълбът, посветен на правосъдието и вътрешните работи.
В рамките на тази структура всяка общност разполага с юридически персоналитет. ДЕС не отрежда изрично юридически персоналитет на ЕС и
въпросът дали на практика той разполага с такъв е предмет на дебати
(вж. по-долу № 255). Сливането на трите Общности в една-единствена е
предлагано многократно. По време на създаването на ЕИО и на Евратом
основната пречка за сливането на договорите се състои във факта, че
институционната система на ЕОВС е по-интегрирана от тази на другите
две EО. От този момент възниква въпросът дали сливането ще се осъществи на базата на договорите за ЕИО и Евратом или на базата на договора за ЕОВС. Невъзможността да се постигне споразумение по този
въпрос довежда до изоставянето на хипотезата за сливане. По време на
подготовката на ДА конференцията предвижда две хипотези – едната,
за сливането на трите Общности и другата, за сливането на Общностите
и ЕС. Практиката показва, че тези две хипотези са технически осъщест-
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вими, без да се променя съдържанието на който и да е от УД. Полученото в резултат на сливането едно цяло би имало има различни компетенции в зависимост от това дали действа в рамките на всяка ЕО или на
ЕС. Но конференцията отхвърля този вариант. Поради наближаващото
изтичане на договора за ЕОВС моментът е неподходящ за сливането є
с другите две ЕО. Освен това създаването на единен договор, обединяващ разпоредбите от трите общностни договора, би довело до задължението да се подложи този нов договор, т.е. всичките правни актове
на ЕО, на ратификация. Съществува риск, както показва впоследствие
референдумът във Франция относно Конституцията, някои части от тези
актове да бъдат оспорвани при дебатите по ратификацията. Накрая на
някои ДЧ им се струва преждевременно при настоящето състояние на
ЕС да извършат такова сливане, за което те се страхуват, че може да
доведе до поставянето под въпрос на стълбовата структура. Дебатът не
е затворен и една декларация към Заключителния акт на ДА предвижда,
че работите по утвърждаване на УД трябва да бъдат доведени до край
и резултатът да бъде публикуван като пример. Задачата е изпълнена
и този документ, заедно с други основни документи, служи за основа
на подготвителните работи за МПК от 2004 г. Проектът за конституция,
подготвен от Конвента за бъдещето на Европа, е изцяло насочен към
сливането на ЕС и ЕО в едно-единствено юридическо лице и сливането
на УД, което ще се получи като последица. Тази насока не е поставена
под въпрос по време на МПК и КЕ я утвърждава.
За да се избегне увеличаването на броя на институциите поради наличието
на три Общности, по време на влизането в сила на Римските договори конвенция за общите институции учредява Асамблея и Съд, общи за трите ЕО.
След това, през 1965 г., Договорът за сливане на изпълнителните органи
създава единни Съвет и Комисия. Всъщност институциите са общи за различните ЕО, но, разбира се, без сливане на договорите – когато Общностите
действат в дадена област, те следват процедурните и базисните правила,
предвидени в съответния договор, който урежда тази област.
По време на преговорите за ДЕС авторите му следват логиката за създаването на обща институционна система. Вместо да осигурят на ЕС отделни институции, те предвиждат той да разполага с единна институционна
рамка, т.е. едни и същи институции да бъдат използвани едновременно и
по дял V (ОПВРС) и дял VI (ПВР), и в рамките на ЕО. Това решение позволява да се осигури логична връзка между общностното действие и действието в рамките на другите два стълба (чл. 3 от ДЕС). Разбира се, когато
общностните институции действат, те спазват процедурните и основните
правила, които произтичат от разпоредбите на УД, приложими в областта
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на действие, за която става въпрос (чл. 5 от ДЕС). По този начин СМ може
да действа според случая като Съвет на Съюза, Съвет на Европейската
общност или Съвет на ЕОАЕ. Така се оказваме в положение, което преди време би било квалифицирано като личен съюз, в който едни и същи
институции могат да действат по теми от различни области на правото,
по правила, характерни за всяка от тези теми. С цел да се определи ясно
онова, което принадлежи на общата институционна рамка, чл. 28 и чл. 41
от ДЕС изброяват онези членове от ДЕО, които са приложими съответно
за втория и третия стълб.
Наличието на единна институционна рамка не остава без последици върху функционирането на ЕС. Като начало, и това е била целта на авторите
на ДЕС, тази рамка благоприятства връзката между политиките, водени в
рамките на трите стълба. Доколкото една и съща институция по време на
едно заседания разглежда въпроси, принадлежащи на различни стълбове,
тя е принудена да действа по начин, по който решенията, взети в рамките
на един от стълбовете, да са съвместими с приетите решения в областта
на другите два стълба. Това би трябвало да позволи най-вече поддържането на последователността на външната политика на ЕС, раздвоен
между въпросите, произтичащи от външната икономическа политика на
ЕО, и въпросите от областта на външната политика и общата сигурност на
ЕС. Чл. 13 от ДЕС поверява на СМ грижата да следи за спазването на тази
последователност и той адаптира своята вътрешна структура, за да се
увери, че въпросите, произтичащи от общностната политика и от СОПВР
се разглеждат вътре в него, от едни и същи инстанции. Чл. 45 налага също
на СМ и ЕК задължението да следят за последователността на действията за сътрудничество, подкрепена от политиките на ЕС и на ЕО. Доста се
набляга, по-специално в рамките на дебатите за Конвента за бъдещето
на Европа, на недостатъчния характер на настоящата структура и на рискове от непоследователност, които биха могли да възникнат. Всъщност
опитът не потвърждава тези възгледи и конфликтите между ОПОВОС и
общностната политика са редки. Възможно е понякога ЕС и ЕК да не са
на едно мнение, но това е част от обичайната институционна игра. Тези
разминавания във възгледите изчезват след като решението бъде взето и
прилагането се осъществява без проблеми.
Последиците от наличието на единна институционна рамка не са само политически – те могат да бъдат и юридически. Така съвкупността от дейности
на ЕС е интегрирана в един бюджет, наречен „бюджет на ЕС“. СЕО смята, че
щом един акт засяга трите ЕО, е възможно само на основание разпоредба
в един от тези УД да се оспори валидността на този акт (по повод иск срещу
решение на ЕП, CJCE, 10 fév. 1983, aff. 230/81, Luxembourg c/ Parlement, Rec.
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255). По още по-изненадващ начин, след като ДЕС изключва във версията
си до ДА всякакво правомощие на СЕО за преценка на валидността на актовете на ЕС по третия стълб, Първоинстанционният съд (ПИС) се обявява за
компетентен да разглежда решение на СМ, отхвърлящо достъпа до някои
документи в рамките на третия стълб. ПИС приема, че решението за публичния достъп до документи се прилага и за трите стълба и той има правото
да преценява законността на едно решение на СМ, прието в приложение
на по-горното, тъй като областта не засяга сътрудничеството по отношение
на правосъдието и вътрешните работи, а само процедурата за достъп до
документите (CJCE, 17 juin 1998, Svenska Journalistforbundet c/ Conseil, aff.
T-174/95, rec. II-2289). Това решение е важно, тъй като показва как една поширока интерпретация на понятието за единна институционна рамка може
да накара СЕО да се обяви за компетентен да разглежда всички дейности,
свързани с втория и третия стълб, в техните процедурни аспекти. Със сигурност не е такава позицията на ПИС, който смята, че атакуваният акт не
се основава на ДЕС, а на решение, прието на базата на ДЕО. Във всички
случаи в наши дни проблемът засяга вече единствено ОПВРС, след като
Договорът даде компетентност на СЕО да се произнася за валидността на
актове, приети в рамките на ПВР (чл. 35 ДЕС).
Всъщност структурата на ЕС такава, каквато я виждаме днес, е сложна
и трудно разбираема за широката публика, дори за пресата. Разликата между ЕС и ЕО е неправилно разбрана от наблюдателите, откъдето
идва и тенденцията за най-общо заместване на термина Съюз с този за
Общност, като че ли сливането на договорите вече е осъществено. В
този контекст речникът изпреварва юридическата реалност.
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Част първа
Конституционна харта на Съюза
52.

ЕС е едно цяло, уредено от учредителни договори, по които страни са
ДЧ. Ето защо може да изглежда странно да се говори за конституционна
харта на Съюза, когато се разглежда съвкупността от правила, отнасящи
се до структурата и функционирането на ЕС. Изразът обаче е използван
многократно от СЕО. Той показва, че ЕС не може да бъде оприличаван
на класическа международна организация; той разкрива известна специфика, която го отличава както от този вид организации, така и от една
федерална държава. Поради това е трудно да се квалифицира ЕС при
липсата на модел за сравнение. За международната общност ЕС е една
оригинална структура. Следователно е немислимо да бъдат очертани
основните му характеристики, преди да сме разгледали задълбочено
неговите институции и процесът за вземане на решения.
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Дял първи
Основни характеристики
на Европейския съюз
53.

Разглеждането на основните характеристики на ЕС води, на първо
място, до опит да се идентифицират елементите, които представляват
спецификата на ЕС по отношение на другите организационни форми,
познати на международното и националното право. Тази специфичност
не е без последици върху съставните елементи на ЕС (състав, население, територия), върху компетенциите му и върху средствата, с които
разполага, за да може да изпълнява задачата си.
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Глава I. Спецификата на ЕС
54.

55.

ЕС е едно разнородно цяло поради своята структура на стълбове. Всъщност в него съществуват едновременно две различни системи – едната
интегрирана, съставена от трите ЕО, другата, основана на разпоредбите
от дял V и VI от ДЕС. Макар ДА да извършва прехвърляне в ЕО на част
от материите, уредени от дял VI (правосъдие и вътрешни работи) и да
променя процеса за вземане на решение в дял V и VI, той не въвежда
фундаментални промени в тази двойствена структура. Оригиналността
на ЕС се състои повече в общностния сектор и въпросът за същността
му често се припокрива с този за естеството на ЕО. Конституцията опрости структурата, обединявайки ЕО и ЕС.
Еволютивното естество на ЕС не улеснява анализа. Ако ЕО е била възприемана в началото като международна организация, то развитието на Общностното право и приносът на СЕО, често закрепван в последователните
ревизии на УД, довеждат до нюансиране на първоначалните отговори и до
поставяне на акцента върху това, което разграничава ЕО от класическите
международни организации, като се отчита, че по отношение на дял V и
VI се запазва силна близост до традиционния модел на международна
организация. Търсейки отговор, който може да бъде единствено временен
поради общностния динамизъм, ще трябва да се запитаме за целите на
ЕС, за основополагащите му ценности, за естеството на общностната конституционна харта и накрая – за естеството на ЕС.

Раздел 1. Целите на ЕС
56.

В началото ЕО имат предимно икономическа насоченост. Истина е, че те
се разполагат в рамките на една по-широка политическа представа, но тя
остава на етап проект. Еволюцията довежда до директното изразяване на
политическите цели в самите УД.

§ 1. Икономически цели
57.
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В резултат на първоначалните версии на трите общностни договора целите им са предимно икономически. Чл. 2 ЕО изразява по най-общ начин тези цели: „ ...насърчаване на хармонично, балансирано и устойчиво
развитие на икономиката, устойчив и неинфлационен растеж, съобразен
с околната среда, висока степен на сближаване на икономическите резултати, висока степен на заетост и социална защита, повишаване на
жизненото равнище и качеството на живот, икономическо и социално

58.

59.

единство между държавите членки“. ДА добавя към тези много общи
цели конкурентноспособността и съгласуването на икономическите политики, равенството между мъжете и жените и развива частта, засягаща
околната среда. За изпълнението на тези основни цели чл. 3 съдържа
дълъг списък с принципи и области на действие, които в бъдеще ще
доразвият различните части на Договора. По този начин той не съдържа само съвкупност от технически правила, а представлява обвързваща
програма за действие за ЕО. Немската доктрина вижда в този текст една
истинска „икономическа конституция“, т.е. според формулировката на
Л.-Ж. Константинеско „една съвкупност от юридически норми, определящи и управляващи протичането на икономическия процес“.
Основният момент в целите на ЕО се състои в изграждането на един
общ пазар и чл. 14 ЕО е посветен на неговото създаване. Изграждането
на общ пазар е доста повече от създаването на зона за свободна търговия, характеризираща се с премахването на митническите граници между ДЧ. Тя налага създаването на обща митническа тарифа по отношение на продуктите, идващи от трети страни, и в по-широк смисъл – една
обща външнотърговска политика. Във вътрешността си Общият пазар
се основава на свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора,
което чл. 14 определя като пространство без вътрешни граници. Така,
както се представя, Общия пазар не засяга единствено държавите, а
преди всичко представлява рамка за дейностите на икономическите оператори. По тази причина ЕО избягва междудържавната логика, след като
прилагането на разпоредбите є зависи също от подкрепата на частните
лица. ЕС прави заключение от това, заявявайки, че някои разпоредби
на Договора са призвани да пораждат права за частните лица – права,
на които последните могат да се позовават пред националните юрисдикции. Както пише съдия Пескаторе, „ СЕО... предпочете... една представа за Европа, чието осъществяване ангажира всички живи сили, т.е.
физическите и юридическите лица, които общностният процес засяга не
по-малко директно от държавите“. Така тази „икономическа конституция“
на Европа не съдържа цели само за държавите, но дава права директно
на частните лица – права, които те могат да изтъкват директно, без да
бъдат задължени да минават през посредничеството на държавите, чиито граждани са, какъвто е случаят в класическото международно право.
Значимостта на целите на ЕО се подчертава от СЕО, който последователно се стреми да им придаде единство, дори когато едновременното им
осъществяване може да предизвика противоречие. Вместо да се ограничава с една техническа интерпретация на „оперативните“ разпоредби на
УД, СЕО не само ги интерпретира по отношение на целите на ЕО, използ-
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вайки един телеологичен метод, но независимо от другите разпоредби
придава собствена стойност на целите, дефинирани в чл. 3. Така той се
основава на чл. 2 и чл. 3 g), за да санкционира обединяването на предприятия, докато навремето не е съществувал никакъв инструмент, визиращ
директно обединяването. Отхвърляйки тезата, според която чл. 3 би представлявал един каталог, лишен от юридически ефекти, СЕО преценява,
че този член „смята преследването на целите, които обявява като задължителни за изпълнението на поверените на ЕО задачи“ и заключава, че
„ограниченията за конкуренцията, които ДЕС допуска при някои условия...
намират в изискванията на чл. 2 и чл. 3 граница, отвъд която спадът в
конкуренцията рискува да засегне целите на Общия пазар“ (CJCE, 21 fév.
1973, aff. 6/72, Europemballage et Continental с/ Commission, rec. 215). В
друго дело СЕО преценява, че една разпоредба, идентична с тази от договора за ЕО и включена в споразумение с трета държава, трябва да получи различна интерпретация от тази, съдържаща се в общностната рамка
поради спецификата на целите на ЕО – специфика, която не се открива
във въпросното споразумение (CJCE, 9 fév. 1982, aff. 270/80, Polydor c/
Harlequin Records Shops, rec. 329). По този начин принципите, включени в
УД, представляват юридически обвързващата рамка както за държавите,
така и за физическите и юридическите лица за дейността на ЕО.

§ 2. Политически цели
60.
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Тези цели, които в началото са само имплицитни, се появяват постепенно
в договорите. ЕЕА отбелязва една първа еволюция в тази насока, когато фиксира като цел волята да се трансформира съвкупността от връзки
между ДЧ в един ЕС и като кодифицира правилата за сътрудничество в
областта на външната политика. ДЕС ще продължи това развитие, утвърждавайки ясно наличието на общи за всички ДЧ на ЕС ценности. В
този смисъл чл. 11 е от особено значение, когато дефинира като цели на
общата политика в областта на външните отношения и сигурността:
– „гарантиране на общите ценности, основните интереси, независимостта и целостта на ЕС в съответствие с принципите на Устава на ООН;
– укрепване на сигурността на Съюза във всичките є форми;
– поддържане на мира и укрепване на международната сигурност съгласно принципите на Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и
целите на Парижката харта, включително и принципите относно външните граници;
– разгръщане на международното сътрудничество;

61.

62.

– развитие и укрепване на демокрацията и правовата държава, както и
зачитане на правата на човека и основните свободи“.
Всъщност става въпрос за цели, които ЕС преследва в рамките на външната си политика. Но като се има предвид тяхното естество, по-голяма
част от тях се налагат също и във вътрешността на ЕС (вж. напр. чл.
6 ДЕС). ДЕС свидетелства също за едно решително развитие, което
той квалифицира като „нов етап“ (чл. 1, ал. 2) не само защото конкретизира съществуването на този съюз, определя основните му ценности и въвежда общо гражданство, но и защото изрично го натоварва с
политически цели. Договорът от Амстердам продължава по този път,
уточнявайки разпоредбите относно правата на човека и наблягайки на
изискванията за близост между ЕС и неговите граждани. Тази еволюция
към една политическа общност е белязана и от установяването на солидарност между ДЧ. Във финансов план тя се изразява чрез изискването
за прехвърлянето на ресурси от най-богатите държави към най-бедните
в рамките на кохезионната политика. Конституцията набляга също върху тази солидарност, признавайки официално символите на ЕС: знаме,
химн, девиз, валута и ден на Европа – 9 май. Тя съдържа също клауза за
солидарност между ДЧ в случай на терористична атака или на природно
или предизвикано от човека бедствие (чл. I-44).
Всъщност от момента, в който политическите цели на ЕС са ясно потвърдени, провеждането на общностната политика има нужда от подкрепата
на гражданите. Оттук следва и появата след ДМ на известен брой нови
изисквания, които произтичат от чл. 1, ал. 2 на ДЕС. Той закрепва целта
за създаване на един все по-тесен съюз между европейските народи, но
като добавя изискването решенията да бъдат вземани възможно найблизо до гражданите. Несъмнено тази формулировка напомня въвеждането на принципа за субсидиарност (вж. по-долу № 217), но също така
бележи началото на нови действия в полза на прозрачността на процеса по вземане на решение, на опростяването на Общностното право и
на качеството на законодателството. От друга страна, това движение е
съпътствано от засилване правомощията на ЕП. С други думи, утвърждаването в УД на политическия характер на целите на ЕС довежда до
постепенно демократизиране на начина му на функциониране. Дебатите, които съпътстват ратифицирането на ревизиите на Договорите след
ЕЕА и именно трудностите в Дания и Ирландия, както и референдумите
за Договора от Маастрихт или за Конституцията за Европа, свидетелстват за осъзнаването на тази промяна, която едни одобряват, а други
оспорват. Утвърждаването на основните ценности е несъмнено най-важният момент. В действителност ДЕС не е само инструмент, който оп-
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ределя принципите, структурите и начина на функциониране на ЕС. Той
се основава на ценности, които са общи за ДЧ и се налагат на самия ЕС.
Именно в това се крие неговата конституционна стойност, тъй като една
конституция не е само съвкупност от правила, отнасящи се до начина
на организиране на властта, а е също една представа за обща съдба на
базата на основополагащи ценности.

Раздел 2. Основополагащи ценности
63.

64.
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Какви са тези ценности или принципи, общи за всички ДЧ, и какъв е техният корен? Въпреки че са изразени в ДМ и ДА и след това са изяснени
в конституцията, те имат по-стар произход. Някои от тях са формулирани от СЕО, други произхождат от политическите декларации на ЕС. В
декларацията за европейската идентичност, приета от конференцията
на държавните и правителствените ръководители в Копенхаген, проведена на 14 декември 1973 г., ДЧ, „желаещи да осигурят спазването на
ценностите на юридическия, политическия и моралния ред, с който те са
свързани, загрижени да запазят богатото разнообразие от националните
си култури, споделящи една и съща концепция за живота, базираща се
на волята за изграждане на общество в услуга на човечеството..., възнамеряват да предпазят принципите на представителната демокрация,
на върховенството на закона, на социалната справедливост – цел на
икономическия прогрес – и на спазването на правата на човека, които са
основните елементи на европейската идентичност“.
В този документ са изтъкнати пет основни ценности: зачитане на културното разнообразие, върховенство на закона, социална справедливост,
спазване на правата на човека и на принципа за демокрация. Последните две са упоменати в тържествената декларация за ЕС, приета от
ЕСв в Щутгарт, и в преамбюла на ЕЕА. Известно е мястото, което СЕО
от своя страна отрежда на спазването на основните права и на върховенството на закона, т.е. на принципа за правова държава. Фактът, че
тези ценности се съдържат в програмни текстове, които, що се отнася
до първите два, не произхождат от общностните институции, не ги лишава от значение. Свидетели сме на своеобразно присаждане, което рано
или късно поражда своите ефекти в общностния ред било като изгражда идеологическа вълна, която залива общностната дейност, било като
се проявява в измененията на ДЕС. СЕО приветства споменаването на
основните права в преамбюла на ЕЕА, уточнявайки, че уважаването на
семейния живот „е част от основните права, които според юриспруденцията на СЕО, потвърдена отново в преамбюла на ЕЕА, се признават от
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Общностното право“ (CJCE, 18 mai 1989, affaire 249/86, Commission c/
Allemagne, rec. 1263).
Тези пет основни ценности се развиват по различен начин. Зачитането
на върховенството на закона и на основните права много рано става
обект на недвусмислени потвърждения. Обратното, що се отнася до
принципа за демократичност, социалната справедливост или зачитането на културните различия, напредъкът се постига по-бавно. Всъщност
социалната справедливост не е спомената в чл. 6 на ДЕС, а в чл. 36 на
ЕО, посветен на социалната политика. Тя се появява в чл. I-2 на Конституцията под формата на „солидарност“.

§ 1. Правова общност
66.

67.

Концепцията за правовата общност е изведена за първи път в решението на СЕО Les Verts contre Parlement européen: „Трябва да се подчертае,
първо, че ЕИО е една правова общност, доколкото нито нейните държави членки, нито институциите са освободени от контрола за съобразеността на техните актове с основната конституционна харта, каквато
представлява ДЕО“ (CJCE, 23 avril 1986, affaire 294/83, rec. 1339). В това
решение СЕО, разбира се, не създава една правова общност, а само
признава съществуването є.
СЕО извежда от тази констатация съществуването на цялостна система
от съдебни производства и допуска поради този факт пасивното легитимиране на ЕП, т.е. възможността, неуредена в ДЕО, да бъде атакувана
законосъобразността на неговите актове пред СЕО. В дефиницията си
за правова общност СЕО акцентира върху два от елементите на правовата държава: подчиняването на публичните власти на правни норми и съществуването на съдебен контрол, позволяващ да се гарантира
спазването на тези норми. Но така дефинирано, понятието е непълно,
тъй като нищо не би попречило на автора на даден акт, спазвайки правилата за форма на УД, да действа произволно. Правова общност би
била тогава една общност, изцяло подчинена на волята на законодателя, който, щом спазва текста на УД, би могъл да се държи както си
иска. Следователно понятието следва да включва в принципите, които
трябва да защитава, спазването на основните права. Освен това ДЕО е
един рамков договор с икономическа насоченост. Прилагането му налага вземането на решения, които са трудни за преценка от съдията, без
той да замени преценката на институциите със своята собствена и така
сам да осъществи законодателна дейност. СЕО винаги е предпазлив в
това отношение при упражняване на контрола на законността. Както зая-
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вява в делото Consten Grunding, „упражняването на правомощията на
ЕК включва задължително сложни оценки от икономическо естество...,
съдебният контрол трябва да отчита този характер, ограничавайки се
с разглеждането на материалната страна на фактите и с юридическите
квалификации, които ЕК извежда от тях“ (CJCE, 13 juillet 1966, affaires 56
et 58/64, rec. 429). Но зачитането на правовата държава е налице дори
когато е в приложение на теорията за явната грешка или на принципи
като този за правната сигурност, за пропорционалността или за защитата на доверието в законодателството, които ограничават оперативната
самостоятелност на институциите. Постоянно се повтарят обаче споровете за цялостната система от съдебни производства, уредена от Договорите във връзка с недопустимостта на исковете за отмяна, заведени
от частни лица срещу актове с общо действие (вж. по-долу № 1059).
Така възприемана, една правова общност не е само нормативна, а и
общност, в която се осигурява съдебен контрол от страна на властите на
спазването на правата. Това понятие надхвърля материалните правила
на ДЕО и включва по-специално основните права. Наличието на правова общност обаче не предполага ограничаване на правото за оценка
на общностните институции от съдията, тъй като по този начин би било
засегнато институционното равновесие и Общността би се превърнала
в Общност на съдии. Но съдията трябва да следи за това оперативната
самостоятелност да не се превръща в произвол.
Значимостта, която СЕО придава на съществуването на една правова
общност, може да се сравни с факта, че в делото Les Verts той допълва
ДЕО, за да позволи на частните лица да атакуват акт на ЕП, който според
интерпретацията на Договора е извън неговия контрол. Това поведение
може също да се илюстрира от съдебната практика по повод неизпълнение на задълженията на дадена държава, когато СЕО посочва, че констатацията за неизпълнение води до забрана за националните власти
да прилагат национална разпоредба, призната за несъвместима с ДЕО
(CJCE, 3 juin 1972, affaire 48/71, Commission c/ Italie, rec. 529). Въпреки че
ДЕО не позволява на СЕО да отменя национална мярка, противоречаща
на Общностното право, СЕО развива съдебната си практика по начин,
по който да осигури, чрез съдействието на националния съдя, спазването на общностната законност.
Договорът от Амстердам потвърждава значимостта на зачитането на правовата държава, издигайки я на нивото на първичното право. Всъщност
чл. 6, § 1 ДЕС прецизира, че „ЕС се основава на принципите на свободата,
демокрацията, спазване на правата на човека и основните свободи, както
и на правова държава като принципи, общи за всички държави членки“. В

това изброяване ще разпознаем елемента, който фигурира в преамбюла
на ДЕС. Трябва да се отбележи, че § 1 на чл. 6 е извън контрола на СЕО.
Това обаче не спира по никакъв начин намесата на СЕО, той ще създаде
изискването за спазване на ценностите, базирайки се на чл. 220, според
който СЕО гарантира зачитането на правото.

§ 2. Зачитането на основните права
71.

Темата за основните права е една от класическите теми в Общностното
право. След първоначалното мълчание на УД основните права навлизат
в Общностното право тържествено. Съдебната практика е закрепена в
УД. Изготвянето на Хартата за основните права на ЕС и подновяването
на проблематиката по присъединяването на ЕС към ЕКПЧ предвещават
нови развръзки.

А. Първоначалното мълчание на Учредителните договори
72.

73.

В началото общностните УД не съдържат никаква обща разпоредба за
основните права, дори ако някои принципи, като тези за недискриминацията или за свободното предоставяне на услуги, могат в някои случаи
да съвпадат с разпоредбите по правата на човека. Обяснението за това
мълчание е просто. Поради икономическата същност на УД авторите им
не смятат, че може да се стигне до сблъсък между общностното законодателство и правата на човека. По време на съставянето им представата за правата на човека се ограничава до гражданските и политическите
права, и взаимодействията, които биха могли да възникнат между нормативни актове от икономическо естество и правата на човека, и преценката за тях е неправилна.
Опитът показва колко погрешна е тази оценка, тъй като тя не се съобразява с факта, че основните права се прилагат спрямо съвкупността от
дейности на публичните власти, дори в отношенията между частни лица.
Така по време на дебата в Ирландия за ратифицирането на ЕЕА аргументът, според който общностната интеграция може да има ефект върху
абсолютното право на живот, право, към което ирландците са особено
чувствителни, е отхвърлен. Впоследствие СЕО, сезиран с преюдициално
запитване за съвместимостта с Общностното право на една ирландска
мярка, забраняваща разпространяването на информация за условията,
в които клиники в други ДЧ извършват легално аборт, СЕО преценява,
че въпросът може да бъде разглеждан в контекста на предоставянето
на услуги (CJCE, 4 octobre 1991, affaire 159/90, Society for the Protection of
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Unborn Children c/ Grognan et autres, rec. I-4685). Това решение показва
ясно, че не е възможно да се изключва априори всякакъв сблъсък между
дейността на ЕС и въпроса за основните права. Рисковете от такъв сблъсък, разбира се, нарастват след влизането в сила на ДЕС, в рамките на
сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи (дял
VI от ДЕС) и след комюнотаризацията на част от дял VI от ДЕС чрез ДА.

Б. Приносът на съдебната практика
74.

75.

76.
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Поради липса на разпоредби в УД въпросът трябваше да бъде отнесен
до СЕО и в първите си решения той отказваше да вземе под внимание
основните права, гарантирани в ДЧ (CJCE, 4 février 1959, affaire 1/58, Stork
c/ Haute Autorité de la CECA, rec. 43).
Тази съдебна практика поставя известен брой проблеми. Първоначално
като нейна последица създаването на ЕО се обяснява чрез дефицит в
защитата на основните права. Въпросът е трябва ли компетенции, чието упражняване от държавите се подчинява на зачитането на основните
права, гарантирани от националните конституции, да се освобождават от
това задължение, когато се упражняват от ЕО? Освен това е необходимо
да се обясни причината, поради която компетенции, чието упражняване
в петте ДЧ се оказва ограничено от договорените задължения в рамките
на Европейската конвенция за правата на човека, биха избегнали всякакво ограничение веднага щом се прехвърлят на ЕО, както и мотивът,
поради който лицата, разполагащи преди с правото за индивидуален иск
пред съда в Страсбург, биха загубили това право с оглед прехвърлените
компетенции. Трябва ли европейската интеграция да бъде съпътствана от
отслабване защитата на основните права на частните лица?
Националните юрисдикции не могат да останат безразлични към такава
ситуация и немският Конституционен съд в едно известно решение подчинява допускането на върховенството на Общностното право над националното право на наличието на задоволителна защита на основните
права в рамките на ЕО (arrêts du 18-10–1967, VverfGE, 22 p. 293 et du 293-1974, dit Solange I, BverfGE 37, p. 271). Такова е поведението и на италианския Конституционен съд (arrêts du 27-12-1973, Frontini et Pozzani,
Cahiers de droit européen, 1975, p. 114 et du 8 juin 1984 Granital, id. 1986, p.
185). И все пак СЕО развива своята практика в посока защита на основните права. Той признава, че основните права са част от Общностното
право като общи принципи на правото (arrêt du 12 novembre 1969, affaire
29/69, Stauder, rec. 419). В решение от 17 декември 1970 г. СЕО утвърждава, че зачитането на основните права е част от основните принципи на

77.

78.

правото, чието спазване той осигурява, и приема също, че по отношение
на дефиницията на тези права трябва да се изхожда от общите конституционни традиции на ДЧ (aff. 11/70, Internationale Handelsgesellschaft,
rec. 1125). След това, през 1974 г., той усъвършенства съдебната си
практика, позовавайки се на международните инструменти, към които
ДЧ са се присъединили, и в частност – ЕКПЧ (arrêt du 14 mai 1974, affaire
4/73, Nold, rec. 491). Настоящата ситуация изглежда добре обобщена в
многократно повтаряната формула от съдебно решение Wachhauf: „...
По силата на една постоянна съдебна практика, установена по-специално с решение от 13 декември 1979 г. (Hauer, affaire 44/79, rec. p. 3727),
основните права са неразделна част от общите принципи на правото,
чието спазване осигурява СЕО. Осигурявайки защитата на тези права,
СЕО следва да изхожда от общите за ДЧ конституционни традиции, така
че в ЕО да не могат да бъдат приети мерки, несъвместими с основните
права, признати от конституциите на тези държави. Международните инструменти, засягащи защитата на правата на човека, към които ДЧ са се
присъединили, могат също да предоставят индикации, които е добре да
бъдат взети под внимание в рамките на Общностното право“ (CJCE, 13
juillet 1989, affaire 5/88, rec. 2609).
Именно през 1986 г., отчитайки еволюцията на юриспруденцията на
СЕО, немският Конституционен съд се успокоява, преценявайки, че докато защитата на основните права се осигурява по този начин в общностния ред, няма да има причина да се поставя под въпрос приматът
(arrêt du 22-10-1986, dit Solange II, BverfGE p. 339). Впоследствие немският Конституционен съд смекчава още своята позиция, заявявайки, че
ще разглежда обвинението за нарушаване на основните права от ЕО в
даден случай само при условие, че бъде установено, че общото ниво
на защита на основните права в ЕО се е понижило в сравнение с нивото, достигнато след решението Solange II (BverfGE, 2/BVL 1/97). По
този начин той осигурява почти пълен имунитет на Общностното право,
в случай на малко вероятно понижаване на общото ниво на общностна
защита и оставя контрола на основните права в ръцете на СЕО.
Източниците, на базата на които СЕО дефинира основните права в рамките на ЕО, са общите конституционни традиции на ДЧ и международните договори, по които те са страни. Поради тяхното разнообразие е
трудно да се дефинира едно основно право на основание националните
конституционни традиции. СЕО като че ли има по-скоро широка представа в тази област, за да избегне приемането на общностно ниво на мярка,
която на национално ниво би могла да бъде цензурирана с оглед на
основните права. Обаче в случай на разногласия между националните
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системи той може да откаже да признае наличието на едно основно право (напр. за неприкосновеността на служебното жилище вж. CJCE, 21
septembre 1989, affaire 46/87 et 227/88, Hoechts, rec. 2859; но вследствие
на задълбочаването на юриспруденцията на ЕСПЧ юриспруденцията на
СЕО еволюира). ЕКПЧ играе важна роля, тъй като предоставя списък с
основните права, приет от всички държави и защитен от важна съдебна практика. В делото Hoechst СЕО подчертава, че ЕКПЧ има „особено“ значение. Но докато не съществува обвързващ общностен списък,
конвенцията ще играе привилегирована роля. СЕО като че ли понякога
прилага ЕКПЧ, без да се позовава на общите принципи на Общностното право, сякаш тя представлява един автономен източник (CJCE, 17
décembre 1998, affaire C-85/95 Р, Bausthalgewebe Gmbh c/ Commission,
rec. I-8417). Но не трябва да се правят заключения от един изолиран
прецедент, оспорван многократно от последващата съдебна практика.
Всъщност СЕО никога не се съгласява да се смята обвързан от конвенцията в условията на правоприемство, въпреки че приема, че ЕО е
правоприемник на ДЧ по отношение на задълженията по ГАТТ (CJCE, 12
septembre 1972, affaire 21/72, International Fruit, rec. 1219).

В. Постепенно вмъкване на правата на човека в УД
79.

80.
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Ако издигането на основните права до ранга на общ принцип на Общностното право е преди всичко дело на СЕО, то институциите и ДЧ следват това развитие. В началото една обща декларация на ЕП, ЕК и СМ
от 5 април 1977 г. изтъква значимостта, която институциите придават на
зачитането на основните права такива, каквито произтичат от конституциите на ДЧ и от ЕКПЧ. След това, в преамбюла на ЕЕА, държавите се
обявяват за решени да насърчават заедно „демокрацията, базирайки се
на основните права, признати в конституциите и законите на ДЧ, в ЕКПЧ
и в Европейската социална харта...“.
ДЕС отбелязва важен етап, след като чл. F, § 2 (днес чл. 6) възпроизвежда юриспруденцията на СЕО, превръщайки спазването на основните
правила в един от общите принципи на Общностното право, и като възпроизвежда препратката към ЕКПЧ и към общите конституционни традиции на ДЧ като източници на основни права. Но чл. F е разположен в
част от ДЕС, която остава извън компетенцията на СЕО. Освен това чл.
К.2 от дял VI, който се отнася до сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, налага също в този контекст зачитането
на ЕКПЧ и на Женевската конвенция за бежанците. И накрая в рамките
на външните действия на ЕО чл.130 U превръща спазването на правата
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на човека и на основните свободи в една от целите на общностната политика за сътрудничество за развитието.
Тази консолидация на съдебното акє несъмнено е важна, но прогресът
не спира дотук. По време на преговорите за ДА въпросът за основните
права не можеше да бъде избегнат след становището на СЕО относно
присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека
(вж. по-долу № 93). Дори да не е било възможно да се стигне до споразумение относно присъединяването, ДА променя съществено ситуацията. Първо, той налага ясно на държавите-кандидатки спазването на
принципите на чл. 6, § 1, между които фигурира зачитането на правата
на човека и на правовата държава. След това той въвежда процедура
за отнемане на правото на глас и на правата, произтичащи от ДЕС, когато една ДЧ нарушава „сериозно и продължително“ принципите по чл.
6. ДН въведе процедура, позволяваща в случай на „очевидна опасност
от грубо нарушение от ДЧ“, да отправя препоръки към нея (чл. 7, § 1,
ДЕС). Накрая компетентността на СЕО по отношение на спазването на
чл. 6, § 2, който налага на ЕС да спазва основните права, е утвърдена както по отношение на Общностите, така и по дял VI. Противно на
предвижданото именно от СЕО ДА не установява специфично производство по отношение на основните права в рамките на съществуващите
производства (чл. 46). Условията за допустимост следователно не са
разширени и настоящата ситуация е потвърдена в договора. Но това не
е единственият принос на ДА. Всъщност той дава право на ЕО да взема положителни мерки, за да се бори с дискриминацията на база „пол,
раса или етнически произход, религия или вяра, инвалидност, възраст
или сексуална ориентация“, както и да насърчава равенството между
мъжете и жените (чл. 141). Чл. 136, отнасящ се до социалната политика,
съдържа препратка към основните социални права, така както са прогласени от Европейската социална харта и в Общностната харта за основните социални права на трудещите се. ДА установява също защита на
физическите лица по отношение на обработката на лични данни от ЕО
(чл. 286). Той затвърждава принципа за достъп до документи на ЕП, ЕК
и СМ на граждани на ЕО (чл. 255). По този начин ДА бележи важен етап,
не само защото утвърждава съдебните актове, но и защото развива в
специфични области защитата на основните права.

Г. Действие на задължението за спазване на основните права
82.

Към настоящия момент контролът на СЕО върху спазването на основните права обхваща общностните актове, но също и актовете, приети в
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рамките на дял VI, доколкото СЕО има това право (CJCE, 16 juin 2005,
affaire C-105/03, Maria Pupino, все още непубликувано). Този контрол се
простира също върху актовете на ДЧ, когато те прилагат законодателството на ЕС (гореспоменатото решение Wachhauf, вж. № 76: „тези изисквания обвързват също ДЧ, когато те прилагат общностни регламенти;
от това следва, че тези държави са длъжни, с всички възможни мерки,
да прилагат тези регламенти съобразно тези условия“, за една по-скорошна съдебна практика, вж. CJCE, 13 avril 2000, Karlsson e.a., affaire
C-292/97, rec. I-2737). Тази практика се основава на факта, че когато ДЧ
действат на базата на разпоредби от Общностното право, те трябва да
спазват същите принципи като тези, които се прилагат от самия законодател. По този начин единството на общностния правен ред се гарантира, включително и на ниво национални мерки по прилагане.
По-деликатно е да се определи дали има възможност за контрол във
връзка с основните права не само на положителните национални мерки
за прилагане на Общностното право, но също и на тези, които ограничават упражняването на свободите, гарантирани от ДЕС. Отговорът остава
дълго време неясен. В делото Rutili СЕО преценява, че една национална
мярка, която ограничава свободното движение поради съображения от
обществен ред, може да бъде оценена предвид принципите, утвърдени
от ЕКПЧ: „...тези ограничения в ДЧ в политиката относно чужденците се
представят като проява на един по-общ принцип, утвърден от чл. 8, 9, 10
и 11 на ЕКПЧ..., които по идентичен начин предвиждат засягането на гарантираните права да не прехвърля рамката на това, което е необходимо за зачитането на тези потребности „в едно демократично общество“
(CJCE, 28 octobre 1975, affaire 36/75, rec. 1219). За сметка на това по делото Cinéthéque, въпреки че се касае за преценка на съвместимостта на
една мярка, забраняваща разпространението на нови филми предвид
свободата на изразяване, СЕО обявява, че не е компетентен да осигури
зачитането на основните права в сектор, който е извън Общностното
право и подлежи на оценката на националния съдия (CJCE, 15 juillet
1985, affaire 60/84, rec. 2605; за аудиовизуалната област, вж. CJCE, 18
juin 1991, affaire C-26089, Elleniki Radiophonia Tileorassi, rec. I-2925).
Критерият, използван от СЕО, за да прецени дали е компетентен да преценява съвместимостта на действието на една ДЧ с основните права,
се състои в това да прецени дали областта е част или не от приложното
поле на Общностното право. СЕО не си приписва никаква компетентност
относно съвместимостта на националните мерки с основните права и
упражнява своя контрол само в областите в обхвата на Общностното
право (вж. CJCE, 29 mai 1997, Kremzow, affaire C-299/95, rec. I-2629).

Вече е ясно, че в сферите в обхвата на Общностното право СЕО следи
за спазването на основните права от ДЧ и институциите. Можем да се
запитаме дали ДА не въвежда ограничения в тази област, след като чл.
46-d утвърждава компетентността на СЕО по отношение на основните
права, само що се отнася до действието на институциите. СЕО като че
ли не интерпретира тази разпоредба като изключваща националните
мерки за прилагане на ДЕС и на общностните актове.

Д. Общностна компетенция за вземане на мерки в сферата на основните права
85.

Макар ЕО да е длъжна да спазва основните права, както констатира
СЕО в своето становище 2/94 (28 mars 1996, rec. I-1759), това означава
ли, че тя разполага с правомощие да законодателства в тази област?
Въпросът е много спорен и се представя по различен начин, в зависимост от това дали се отнася за вътрешно или външно действие на ЕО.

1. Във вътрешен план
86. С изключение на няколкото специфични разпоредби на УД и именно на ДА
(равенство между мъжете и жените, прозрачност, защита на данните...), не е
предоставена никаква специфична компетентност в тази област. Някои обаче
са на мнение, че защитата на основните права представлява една хоризонтална цел на Договорите и че в този смисъл ЕО има правото да законодателства,
основавайки се на чл. 308. Този аргумент среща много съпротива. На първо
място, защитата на правата на човека не е цел на ЕО, а задължение, което
тя трябва да изпълнява. От факта, че ЕО е задължена да спазва правата на
човека, не произтича, че тя разполага с правомощието да приема специфични
законодателни актове в тази област. Това, с което ЕО е натоварена, е задължението да се увери, когато приема един законодателен акт, че не са засегнати тези права. Така ЕО не разполага с компетенцията да приема законодателен акт за неприкосновеността на жилището, но тя е длъжна, когато определя
правомощията на ЕК в областта на конкуренцията, да следи за спазването на
правото на неприкосновеност на жилището. По същия начин ЕО не може да
приема законодателен акт, засягащ религиозната свобода, но когато регламентира клането на животни, тя се уверява, че не е засегната религиозната
свобода и за тази цел включва специфични правила. Несъмнено съществуват
ограничен брой случаи, в които приемането на даден специфичен законодателен акт се налага, за да позволи осъществяването на вътрешния пазар. Така,
за да се благоприятства свободното движение на информация, е необходимо
хармонизирането на националните законодателства в областта на защита на
данните. Но това са хипотези, които се обясняват с необходимостта да се пре-

53

махнат пречките пред свободното движение и те нямат нищо общо с дадена
общностна хоризонтална цел по отношение на правата на човека. Впрочем
всеки път, когато в дадена цел се разпознае хоризонтален характер, ДЕО се
стреми да го спомене (например равенството между мъжете и жените, чл. 3, §
2, или околната среда, чл. 6). Всъщност не съществува разпоредба от този тип
по отношение на основните права. Не могат да бъдат намерени убедителни
аргументи в полза на общата общностна компетентност за приемане на мерки
относно правата на човека. Ако вземем под внимание практиката на СЕО, в
становище 2/94 той заключава, че единствената възможна база за действие
в тази област би бил чл. 308, но подчертава невъзможността по този начин
да се разширяват общностните компетенции. Обхватът на това становище
е оспорван – някои го свързват с факта, че чл. 308 не може да служи за основа за присъединяване към ЕКПЧ, други смятат, че той изключва всякаква
компетентност за законодателство по отношение на основните права. В едно
последващо дело обаче СЕО като че ли поставя акцента върху втората интерпретация, подчертавайки, че задължението за спазване на основните права
не може да доведе до разширяване на приложното поле на разпоредбите от
Договорите отвъд общностните компетенции, дори чрез използването на чл.
308 (CJCE, 17 février 1998, affaire C-249/96, Grant, rec. I-621).
2. Във външен план
87. Що се отнася до външното действие на ЕО, ситуацията е по-ясна. По силата на задължението си да спазва основните права, ЕО може да включва
в споразуменията, които сключва с трети страни, клаузи, чрез които страните се ангажират да спазват правата на човека. Установената практика е
спазването на тези клаузи да се превърне в основен елемент на споразумението, което позволява чрез имплицитно позоваване на разпоредбите
от Виенската конвенция за правото на договорите, суспендиране или денонсиране на споразумението, ако тези клаузи са нарушени. Освен това
в рамките на политиката за сътрудничество за развитието ЕО може да
преследва цел за защита на правата на човека и на основните свободи
(чл. 177). До каква степен тази цел позволява приемането на специфични
действия в областта на правата на човека? Отговорът не е ясен. В едно
съдебно решение от 3 декември 1996 г. СЕО преценява, че споразумение,
сключено в рамките на сътрудничеството за развитието, може да преследва цел, засягаща правата на човека, но констатира, че въпросното
споразумение, преследвайки тази цел, не учредява специфично сътрудничество в тази област, което оставя въпроса отворен (CJCE, C-268/94,
République portugaise c/ Conseil, rec. I-6177).
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Е. Хартата за основните права на ЕС
88.

89.

Тук измерваме изминатия път от първоначалното положение, когато
основните права бяха пренебрегвани. Каквито и да са съмненията за
обсега на компетенциите на ЕО, нейните мерки са изцяло подчинени на
спазването на тези права под контрола на СЕО. Някои изявяват желание ЕО да стане страна по ЕКПЧ, за да избегне рисковете от съдебни
конфликти между ЕСПЧ, сезиран от частни лица по повод национална
мярка по прилагане на Общностното право, и СЕО. Но тази цел не е
постигната до настоящия момент и единственият начин да се избегнат
днес тези конфликти се крие в зачитането от Съда е Люксембург на юриспруденцията от Страсбург. Други предлагат ДЕС да бъде допълнен, по
примера на националните конституции, с декларация за правата и ЕСв
в Кьолн одобри през юни 1999 г. започването на процес по съставяне с
участието на ЕП на националните парламенти и на представители от
правителствата на ДЧ, на декларация за основните права, която би могла да бъде включена по-късно в Договорите. Започнатите работи през
декември 1999 г. приключиха успешно преди ЕСв в Ница през декември
2000 г. Целта е преди всичко съществуващите права да се направят
по-ясни за гражданите, но също и тези права да бъдат по-адаптирани
към еволюцията на обществото. Авторите на Хартата предпочетоха да
я съставят в правна форма, така че тя да може да се интегрира в УД без
изменения, ако се наложи.
Хартата е вдъхновена от практиката на СЕО, като уточнява, че се прилага единствено по отношение на органите и институциите на ЕС, както и
на ДЧ, когато те прилагат Общностното право. Тя не цели създаването
на нови компетенции или разширяването на съществуващите. Следователно нищо няма да се промени, що се отнася до общата компетентност
на ЕС да законодателства в областта на правата на човека. Текстът е
интересен от гледна точка на гарантираните права. За първи път в документ от този тип са обединени граждански и политически, социални и
икономически права. Равновесието, постигнато между тези две категории права, дефинира това, което в наши дни се определя като ценности,
споделени от всички ДЧ. Това равновесие е трудно постижимо, тъй като
именно по отношение на социалните права се проявяват разликите между социалните модели на държавите членки. Поради това споразумението, постигнато в тази област, става още по-значимо. То се основава на
разграничаването между права и принципи. На първите могат директно
да се позовават частните лица, докато на вторите те могат да се позовават само чрез мерките, които ги прилагат. Текстът изразява и тех-
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нологическия, политическия и социалния напредък, осъществени след
приемането на ЕКПЧ. По този начин текстът утвърждава някои права,
които не намираха изрично място в конвенцията (медицинска етика, достъп до документи, защита на данни, права по отношение на администрацията...) или разширява обсега на някои права, които фигурират в нея
(право на брак, свобода на сдружаване, право на образование, право
на ефективно съдопроизводство, правилото non bis in idem ...). Накрая
текстът урежда проблемите относно едновременното действие на Хартата и на ЕКПЧ, като уточнява, че правата, посочени в Хартата, които
съответстват на тези, гарантирани в конвенцията, имат същия смисъл
и действие като последните, но запазват възможността Общностното
право да осигури по-широка защита. Хартата е подписана от ЕП, СМ
и ЕК по време на ЕСв в Ница през декември 2000 г. (ОВЕС C 364, 18
декември 2000 г.). Тя разкрива същността на едно междуинституционно
споразумение, чрез което институциите са обвързани най-малко в политически план. ЕС в Ница препраща въпроса за включването на Хартата
в Договорите към МПК от 2004 г.
Интересно е обаче да се види междувременно каква е позицията на
СЕО. Генералният адвокат Тицано се позовава на Хартата, за да признае на правото за платен годишен отпуск характера на основно право.
Той отбелязва относно нея: „... на Хартата за основните права не е признат автентичен нормативен характер, т.е. тя остава лишена, от формална гледна точка от обвързващо действие..., без да изявява желание
да се включи в течащия дебат относно последиците, които под други
форми и чрез други средства би могла да предизвика Хартата, след като
тя така или иначе съдържа формулировки, които изглежда до голяма
степен признават вече предвидените другаде права... Невъзможно е
да се пренебрегнат съществените формулировки в Хартата и най-вече
очевидното є призвание да служи, когато разпоредбите є го позволяват, като главна препратка за всички действащи лица... на общностната сцена“ (conclusions du 8 février 2001, Broadcasting, Entertainment,
Cinematographic and Theatre Union, affaire C-173/99, rec. I-4851). Първото
позоваване на юридическата стойност на Хартата се съдържа в решение
на Първоинстанционният съд от 30 януари 2002 г. По този повод и във
връзка с правото на добра администрация и с изискването за съдебен
контрол ПИС се позовава на Хартата като утвърждаваща конституционните традиции на ДЧ. Така тя навлиза като източник на общи правни
принципи, изразяващи на общите конституционни традиции на ДЧ, към
които препраща чл. 6, § 2, ДЕС. Така тя придобива стойност, сравнима
с тази на Европейската конвенция за правата на човека в Общностното

право (affaire T-54/99, max. mobil c/ Commission, rec. II-313). До настоящия момент СЕО се показва много по-сдържан от ПИС, въздържайки се
да се позове на Хартата, въпреки че вече се позовава на права, които
произтичат именно от нея (по повод човешкото достойнство вж. Pays-Bas
c/ Conseil, arrêt du 9 octobre 2001, affaire C-377/98, rec. I-7079). Впрочем
парадоксално е, че Европейският съд за правата на човека е по-малко
резервиран и многократно се позовава на Хартата, за да прецени настоящото
състояние на основните права (за понятието брак вж. Cour EDH Christina
Goodwin, arrêt du 11 juillet 2002). По едно скорошно дело СЕО взе под
внимание Хартата, тъй като законодателят се позовава не нея в мотивите на една директива относно семейството (CJCE, 27 juin 2006, affaire
C-540/03, Parlement c/ Conseil, все още непубликувано). Конвентът за
бъдещето на Европа предлага пълно включване на Хартата във втората
част на Конституцията с цената на няколко изменения в заключителните
разпоредби, предназначени да напомнят, че Хартата се прилага само
в областите на компетенциите на ЕС; че трябва да бъде тълкувана в
съответствие с правата, гарантирани в националните конституции, и че
принципите, които тя съдържа, могат да бъдат използвани пред СЕО
само относно мерките, които ги прилагат, за разлика от гарантираните права. По време на МПК британското правителство се държа много
сдържано относно включването на Хартата, тъй като се страхуваше, че
признаването на социалните права може да завърши с поставянето под
съмнение на завещаното от М. Тачър относно гъвкавия подход към заетостта, към което правителството на г-н Блеър е особено привързано.
Накрая той даде съгласието си при условие, че в диспозитива на Хартата бъде въведена ясна препратка към бележките на президиума на
първия конвент. Тези бележки представляват един оторизиран коментар
и уточняват многократно, че някои социални права са признати съгласно
Общностното право и националните законодателства и практики, което
е достатъчна гаранция за Обединеното кралство. Така Хартата стана
втора част на Конституцията.

Ж. ЕС, защитата на основните права в националното право и ЕКПЧ
91.

В настоящата ситуация три типа разпоредби относно основните права
се прилагат в национален план. Националните разпоредби са приложими спрямо чисто национални мерки. Основните права, гарантирани от
правото на ЕС, се прилагат спрямо общностните мерки, както и спрямо
националните мерки по прилагане на правото на ЕС. В крайна сметка
разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека се при-
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лагат във всички случаи, след като всички ДЧ на ЕС са страни по Конвенцията и чл. 6, § 2 от ДЕС налага на ЕС да я спазва. Тази ситуация прави
възможни конфликтите между тези норми. Конфликтът между националното право и Конвенцията може да бъде разрешен от Европейския
съд за правата на човека. Но, когато става въпрос за конфликти между
правото на ЕС и Конвенцията, СЕО не е компетентен, след като нито ЕО,
нито ЕС са страни по Конвенцията. Следователно само сезираният по
евентуален конфликт съдия може да намери разрешение.
1. Национално право и Правото на ЕС
92. Връзката между основните права, както са гарантирани от националното
право и от Правото на ЕС, е същината на дебата за върховенството на
Общностното право, както свидетелства съдебната практика на немския
Конституционен съд (вж. по-горе № 76). До каква степен приматът се
противопоставя на националната защита? За СЕО винаги е било ясно,
че приматът на Общностното право е в сила спрямо всяка национална разпоредба, била тя и с конституционен ранг. Тази представа не се
споделя от всички национални конституционни юрисдикции (по този въпрос вж. по-долу № 914). Рисковете от конфликт несъмнено намаляват
вследствие на чл. 6 ДЕС, който посочва изрично, че ЕС спазва основните права, както произтичат от „общите конституционни традиции на
държавите членки“, но тази формула не изключва възможен конфликт
именно когато една национална конституция гарантира права, които не
са защитени в другите ДЧ, или когато тя предлага по-широка защита от
тази, гарантирана от Правото на ЕС. В тези случаи законодателят на ЕС
е този, който трябва да вземе под внимание това обстоятелство с цел
да избегне конфликта. Освен това немският Конституционен съд от своя
страна допуска разногласия, когато общото ниво на защита спадне под
нивото, съществувало по време на съдебното решение Solange II, но
тази позиция не се споделя от колегите в други държави. Във Франция
Конституционният съвет отказва да оцени конституционността на националните мерки за транспониране, щом те не са в конфликт с изрична
разпоредба на Конституцията (décision du 10 juin 2004, 2004/496 DC).
Тази миролюбива позиция оставя вратички за евентуални конфликти.
Представата на юрисдикциите на новите ДЧ не е по-различна. Дори да
допускат, че Конституцията трябва да бъде тълкувана в смисъл, който
позволява да се осигурява съгласуваността с Общностното право, те
защитават върховенството на конституцията, когато една такава интерпретация не е възможна. От своя страна, като че ли позицията на СЕО
е еволюирала в посока на по-голяма гъвкавост. В делото Omega той
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допуска, че позоваването на основно право, което не е защитено във
всички ДЧ, може да се използва с цел да се дерогира свободното предоставяне на услуги поради интерес от обществен ред. В конкретния
случай става въпрос за забраната от Германия на симулираните игри
със стрелба срещу човешка мишена, в защита на човешкото достойнство. Уважаването на човешкото достойнство, представляващо право,
защитавано като общ принцип на правото, и широката интерпретация,
дадена от Германия на това право, е достатъчен мотив за дерогиране
(Arrêt du 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, affaire C-36/02, rec. I-9609).
Така, въпреки крайно противоположните позиции относно теоретичните
решения на един конфликт, сътрудничеството между национални и общностни съдии позволява да се намерят прагматични решения.
2. Правото на ЕС и ЕКПЧ
93. През 1979 г. ЕК предложи присъединяването на ЕО към Конвенцията.
Това предложение, подновено през 1994 г., принуди СМ да поиска становището на СЕО относно съвместимостта на присъединяването на ЕО
към Европейската конвенция за правата на човека с общностните договори. В становището си 2/94 от 28 март 1996 г. СЕО, констатирайки, че
общностните институции са длъжни да спазват основните права, заключава, че ЕО не разполага, дори на базата на чл. 235 (днес чл. 308), с компетентност за присъединяване към конвенцията (rec. I-1759). Присъединяването изисква предварителна ревизия на Договорите, за да създаде
необходимата основа. В преговорите за ДА обаче не бяха включени разпоредби, които да дадат необходимата юридическа основа. В резултат е
възможно, въпреки добрата воля на двата съдебни органа, да възникнат
разногласия между Съда в Страсбург и Съда в Люксембург. Тези разногласия са редки и най-сериозните от тях засягат случаи, в които Съдът в
Люксембург е принуден да се произнесе по въпрос, за който не е сигурно
дали е в обхвата на компетентност на Страсбург. Така бе относно неприкосновеността на жилището, но юриспруденцията на СЕО се разви в
тази област (вж. arrêt du 22 octobre 2002, affaire C-94/00, Roquette frиres,
rec. I-9011). В други случаи става въпрос за хипотези, в които СЕО преценява, че юриспруденцията на Европейския съд за правата на човека
не е приложима (affaire Emesa Sugar, ordonnance du 4 février 2000, affaire
C-17/98, rec. I-665).
94. Доводите в полза на присъединяването към Европейската конвенция за
правата на човека са преди всичко политически. Конвенцията представлява обща ценностна рамка, към която се присъединяват всички европейски държави, членуващи или не в ЕС. Обясним ли е фактът ЕС
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да не се присъедини към инструмента, изразяващ тези ценности? Задължението би било слабо от нормативна гледна точка, доколкото, при
всички случаи по силата на чл. 6, § 2 самият ЕС се обявява за обвързан
от правата, гарантирани от Конвенцията като общи принципи на правото. Присъединяването към конвенцията би предоставило на частните
лица право за подаване на индивидуален иск пред Европейския съд за
правата на човека. По този начин режимът за частните лица ще бъде
хармонизиран, тъй като правото за индивидуален иск важи във всички
случаи, било то по отношение на националното законодателство, било
по отношение на законодателството на ЕС. Това решение би представило и предимството да обвърже режима на ДЧ с този на ЕС, като и двата
във всички случаи биха били подложени на външен контрол по отношение на основните права, а именно на контрола на Съда в Страсбург.
Към тези политически аргументи се добавят и по-технически. Днес Съдът в Страсбург упражнява непряк контрол върху Общностното право
чрез национални мерки за прилагането на това право (вж. Cantoni c/
France, arrêt du 15 novembre 1996, rec. 1996-V). По онова време СЕО не
изключва възможността да контролира директно спазването на основните права чрез актове на институциите, правейки ДЧ отговорни за допуснатите от ЕС нарушения. Това е заключението, което някои извеждат
от съдебното решение Matthews. В него Европейският съд за правата на
човека обявява Обединеното кралство за отговорно за противоречието
между акта за избиране на представители в ЕП чрез всеобщи преки избори и ЕКПЧ (arrêt du 18 février 1999, rec. 1999-I). Решението на СЕО е
по-благоразумно. То се основава на факта, че Актът може да се отъждестви с международно споразумение и по тази причина не е подвластен
на контрола на СЕО; но тенденцията е за ускоряване на прехода и за
получаване на контрол над актовете на ЕС. След дълго колебание Съдът в Страсбург най-накрая решава да направи тази крачка и да подчини
на своя контрол актовете на ДЧ, когато те прилагат Общностното право.
В съдебното решение Bosphorus ЕСПЧ се произнесе по ирландските
мерки за прилагане на един регламент, въпреки че Общностното право
не оставя никаква свобода на преценка на Ирландия (съдебно решение
от 30 юни 2005 г.). Обаче ЕСПЧ зае позиция, много близка до тази на
немския Конституционен съд по делото Solange II. Всъщност ЕСПЧ прие,
че ако такива жалби са допустими, той ще може да упражнява контрол
само когато Общностното право не предлага защита, еквивалентна на
тази, гарантирана от Европейската конвенция за правата на човека. За
ЕСПЧ еквивалентност не означава идентичност, но той уточнява, че ще
упражнява контрол в случай на явна недостатъчност на предоставената
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защита. Следователно Общностното право се възползва от презумпция
за съгласуваност, която може да бъде оборена само ако общностната
защита е еквивалентна на предоставената по Конвенцията. Намереното
решение оставя в ръцете на Европейския съд за правата на човека грижата да преценява адекватността на общностната защита. В тези условия не е ли по-разумно ЕС да се присъедини и да бъде директно страна
в засягащите го спорове? В противен случай ЕС би рискувал да види
актовете си оспорени, но да не може да участва в пренията.
Резервите по отношение на присъединяването към ЕКПЧ се дължат
най-вече на волята за защита на автономията на Общностното право и
за запазване на контрола по спазването на основните права в ръцете на
СЕО. Те засягат също сложността на техническите проблеми във връзка
с промяна на Конвенцията и допускане на такова присъединяване. Но
тези трудности далеч не са непреодолими. Що се отнася до автономията на Общностното право, то би било в същата ситуация като вътрешното право на една ДЧ спрямо Конвенцията и Съдът в Люксембург би бил
в същата позиция спрямо Съда в Страсбург, като тази, в която се намира
една върховна национална юрисдикция. Виждането в полза на присъединяването си проправя път в ЕС и се очертава съгласие около включването в Конституцията на клауза, позволяваща на ЕС да стане част от
Европейската конвенция за правата на човека (чл. I-9). За да отговори на
постоянната загриженост за избягване предоставянето на законодателна компетенция на ЕС по отношение на основните права, Конституцията
уточнява, че присъединяването не променя компетенциите на ЕС. Протокол, приложен към Конституцията, съдържа общи указания относно
действието на присъединяването. В доклад от април 2004 г. за връзките
между ЕС и Съвета на Европа люксембургският правителствен ръководител Жан-Клод Юнкер предлага да не се чака несигурният край на
процеса по ратификация на Конституцията, а незабавно да се предвиди
присъединяването в протокол, приложен към настоящите Договори.

§ 3. Принцип за демократичност
97.

Този принцип е признат от Общностното право под формата на представителна демокрация, т.е. като право на гражданите да участват в управлението на обществените дела чрез избраните от тях представители.
Така, с известна скромност, преамбюлът на ЕЕА утвърждава принципа:
„убедени, че европейската идея, резултатите, получени в областите на
икономическа интеграция и политическо сътрудничество, както и необходимостта от нови развития отговарят на желанията на европейските
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демократични народи, за които ЕП, избран чрез всеобщо гласуване, е
незаменимо изразно средство...“
98. Преамбюлът на ДЕС и най-вече самият договор след кодификацията от
Амстердам ще продължат принципа, който фигурира вече в чл. 6, § 1.
Формулировката е особено интересна, след като вече не става въпрос
за обвързването на ДЧ с демокрацията, а се утвърждава фактът, че ЕС
(който включва ЕО) е основан на принципа за демократичност.
99. Първоначално демократичният принцип си осигурява привидно доста
скромно място в ЕО, като се има предвид, че тогава той се изразява
под формата на парламентарна демокрация. Демократичната законосъобразност на системата се осигурява от факта, че отговорността на
правителствата на ДЧ пред техните национални парламенти се проявява по повод участието им в общностните органи. ЕП разполага единствено с право на контрол над ЕК и с право на мнение, което му отрежда
консултативна роля. Конституционната еволюция утвърждава нарастването на правомощията на ЕП в бюджетната област, а после и развитието на влиянието му в законодателната област чрез процедурите по
сътрудничество и одобрение, а след ДЕС – и чрез процедурата за т.нар.
съвместно вземане на решения (ПСВР). ДА установява равенството на
ЕП и СМ в ПСВР. От друга страна, изборът на ЕП с всеобщо пряко гласуване засилва неговата легитимност въпреки разочароващия процент
на участие в изборите. Но би било грешно да се смята, че принципът за
демократичност намира израз най-вече в ЕП. Членовете на СМ участват
в правителства, политически отговорни пред своите национални парламенти, и СМ се ползва в това отношение с демократична легитимност,
сравнима с тази на ЕП.
100. Дълго време дебатът засягаше предполагаемото наличие на демократичен дефицит в ЕО. ЕП изхождаше от констатацията, че прехвърлянето
на компетенции, извършено в полза на ЕО, води до несъстоятелност на
националните парламенти, които загубват част от законодателните си
компетенции. Тези компетенции се упражняват в ЕО от СМ, съставен от
членове на националните изпълнителни власти, който като такъв не е и
не може да бъде подлаган на демократичен контрол на общностно ниво.
Следователно общностната интеграция се изразява чрез упадък на демократичния принцип. За да се възстанови мястото му, е необходимо ЕП
да се превърне в законодателна сила наравно със СМ.
101. Този анализ заслужава да бъде силно нюансиран. Първо, положението
на ЕП днес не е това като в началото и правомощията на тази институция значително нараснаха при последователните ревизии на УД. Освен
това СМ е съставен от избрани представители на демократични пра-
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вителства, които се ползват с доверието на националните парламенти.
Тяхната дейност в ЕС може да бъде и в действителност е контролирана
от националните парламенти. Всъщност ако в много държави демократичният контрол в национален мащаб дълго време се извършва на теория, то ДЕС предизвиква осъзнаване на проблема, по-специално във
Франция, където дори Конституцията е изменена, за да се засили ролята на националния парламент. ДА предлага на националните парламенти средства да упражняват по-добър контрол. Освен това приетите
под формата на директиви мерки изискват транспониране, което може
да доведе до приемането на национален закон и следователно също до
участие на националните парламенти.
102. В решението си относно ДЕС немският Конституционен съд подчертава,
че демократичната легитимност на ЕО произтича основно от националните парламенти и допълнително от ЕП. Според него тази ситуация не ще
може да се промени, докато не бъдат обединени известен брой извънюридически фактори за законност, като наличието на система от партии
на европейско равнище или на европейско обществено мнение (arrêt du
12-10-1992, Rev. Universelle des droits de l’homme 1993 p. 286). ДН отговаря на един от тези аргументи, давайки на ЕС правомощие да определя,
в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение, статута на
европейските политически партии и по-специално на правилата за тяхното финансиране. Не става ли тук въпрос за създаването на юридически основи на това, което е станало модерно да се квалифицира според
формулировката на Хабермас като европейско публично пространство?
Но дори тези условия да са налице, би ли била приемлива една система,
която ще се основава изключително на законността такава, каквато се
изразява чрез ЕП? Чрез начина си на функциониране, в който преобладават големите политически групи, ЕП се примирява трудно с различията между ДЧ, дори когато начинът му за вземане на решение – с
мнозинство – допринася за уеднаквяването им. Но доколкото в момента националната принадлежност взема връх над едно чувство за обща
идентичност, напразни са надеждите гражданите на една ДЧ да приемат
лесно да бъдат превърнати в малцинство чрез парламентарно гласуване. Впрочем в някои случаи разслоенията в ЕП се извършват повече на
база национална принадлежност, отколкото на база принадлежност към
дадена политическа група. Една „парламентаризирана“ Европа няма ли
да се превърне в централизираща Европа, намаляваща националната
идентичност? Начинът на изразяване на демократичната легитимност,
такъв, какъвто го виждаме в СМ, осигурява необходимото балансиране.
Така тезата за демократичен дефицит не може да бъде поддържана,
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а е удачно обратното – да се констатира съществуването в ЕС на две
допълнителни форми на израз на демократичната легитимност, едната,
произхождаща от ЕП, а другата – от СМ.
103. Не трябва ли, както подсказва част от доктрината, тезата за демократичния дефицит да се оцени на базата на други критерии? Всъщност
привържениците на тезата за дефицита допускат негласно законното
основание за транспонирането на националния парламентарен модел
в контекста на ЕС. Единствено демократична би била властта, която
произтича пряко или непряко от един избран парламент. Тази представа може ли да бъде отнесена към ЕС? Бихме могли да предполагаме,
че представата в много отношения принадлежи към друг модел. Тя има
ограничени компетенции, отпуснати є от ДЧ в рамките на Договорите.
Тези компетенции най-общо са компетенциите, които в ДЧ не се упражняват от парламентите, а принадлежат на изпълнителната власт. Ситуацията би била сравнима с тази в САЩ, когато Конгресът създава независими изпълнителни агенции, или с тази в множество държави членки,
където съществуват независими административни власти. Законността
на тези агенции произтича от начина на избиране на техните членове,
от процедурата по вземане на решение, която те трябва да следват, от
задължението им да мотивират решенията си, от прозрачността на техните действия, от наличието на съдебен контрол над техните актове...
Някои автори, по-специално англо-саксонските, смятат, че ЕО трябва да
бъде определяна повече като наднационална административна агенция,
отколкото като политическо цяло, което пък поставя въпроса за демократическата легитимност по същия начин, както и този за независимите
административни власти. Това обяснение не дава пълна представа за
реалността в ЕС, но покрива широка част от неговите дейности. Оттук
произтича, в случай че искаме да се уверим в законността на процеса за
вземане на решение, значимостта, която се приписва днес на прозрачността и на участието на гражданите във вземането на решение чрез
допитване, което се стреми да се развие в множество области, една от
които е околната среда. За друга част в политически чувствителните области демократичната легитимност се осигурява в наши дни чрез вземането на решение в СМ с единодушие, което налага отговорност на всеки
член на СМ пред неговия национален парламент.
104. Този анализ на ЕС като разпоредителна агенция съответства днес на
един отминал етап от развитието, но пък заслужава да покаже, че отговорът на въпроса за легитимността не се съдържа изцяло в едно еднозначно пренасяне на парламентарния модел на нивото на ЕС. Именно
това обяснява съвременното търсене на нови форми на законност чрез
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„управлението“, което, запазвайки парламентарния характер на основния избор, набляга върху прозрачността, контрола и участието на гражданите в административните решения, институционализирайки едно
право за консултативно участие (това, което понякога се квалифицира
като процедуризиране на правата). Конвентът за бъдещето на Европа
се стараеше да подсили именно този аспект на демокрацията на участието, посвещавайки една разпоредба на принципа за демокрация на
участието, която се основава на допитването до гражданите и техните
представителни асоциации относно диалога с общностните институции
и възможността за народна инициатива, позволяваща на един милион
граждани от представителна бройка ДЧ да поканят ЕК да депозира предложение. Този текст бе възпроизведен в Конституцията (чл. I-47).
105. СЕО, който трябва да пази институционния баланс, създаден от УД, не
успява да разработи в тази област съдебна практика, дръзка, колкото
тази по отношение на основните права. И все пак той следи за спазването на принципа, доколкото ДЕС предвижда роля на ЕП. По този начин
СЕО се старае да запази консултативната му роля. По повод консултирането с ЕП СЕО заявява: „Консултирането... е средството, което позволява на ЕП да участва действително в законодателния процес на ЕО.
Тази компетенция представлява основен елемент от така желания от
Договора институционен баланс. Тя отразява, макар и ограничено, на
ниво ЕО един основен демократичен принцип, според който народите
участват в упражняването на властта посредством едно представително
събрание. Редовното консултиране с ЕП в предвидените от ДЕС случаи
представлява една съществена формалност, несъобразяването с която
води до невалидност на съответния акт“ (arrêt du 29 octobre 1980, affaire
138 et 139/79, Roquette c/ Conseil, rec. 3333). На тази основа СЕО развива богата практика относно изискването за действително консултиране
с ЕП (по-долу № 655).
106. Не е достатъчно обаче да се следи за спазването на правата на ЕП
под формата на спазване на демократичния принцип. Трябва също да
съществуват процедури, позволяващи му да сезира СЕО, в случай че
бъдат засегнати неговите прерогативи. Поради мълчанието на Договора
за ЕО СЕО признава процесуална легитимност на ЕП, простираща се
до признаването на правото му да сезира СЕО с иск за отмяна спрямо
общностните актове, приети при нарушаване на неговите прерогативи.
Тези съдебни виждания бяха утвърдени от последващите ревизии на УД
(вж. по-долу № 1046).
107. Първоинстанционният съд отиде още по-далече в желанието си да защити демократичния принцип, преценявайки, че след като един акт, в
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случая едно решение за прилагане на споразумение между социални
партньори, е приет без участието на ЕП, „спазването на принципа за
демократичност, на който се основава ЕС, изисква... участието на народите в този процес да се осигурява по алтернативен начин, в случая
посредством социални партньори, сключили споразумение, на което
СМ... отрежда общностно законодателно равнище. За да контролират
спазването на това изискване, на СМ и на ЕК се пада да проверяват
представителността на съответните социални партньори“ (arrêt du 17
juin 1998, affaire T-135/96, UEAPME/Conseil, rec. II-2335). Следователно
демократичният принцип предполага, че при липсата на парламентарна намеса участието на социалните партньори може да я замести. В
друго дело ПИС преценява, че консултирането с комитета по статута
на функционерите е подчинено принципа за демократичност, доколкото
този комитет е частично съставен от представители, избрани от персонала. Интересно би било да видим дали СЕО би се съгласил на толкова
дръзки разширявания на принципа за демократичност, който би се основавал на представянето на социопрофесионални категории, пораждащи
по този начин един неокорпоратизъм. Разбира се, тази практика разкрива цялата си значимост, но дали е проява на демократичния принцип?
ПИС впрочем отказва да прави сравнение между комитета по ДЕОВС и
ЕП, що се отнася до консултирането, квалифицирайки го като технически
орган, участващ в процеса по вземане на решение, докато ЕП е институция, която има черти, произтичащи от институционното равновесие (TPI,
7 juillet 1999, British Steel c/ Commission, affaire T-89/96, rec. II-2089). ПИС
проверява също дали задължението, наложено на политическите групи
в ЕП да се учредяват на базата на политически предпочитания, е съгласувано с принципа за демократичност. Отговорът е положителен, доколкото това предложение цели да позволи на ЕП да упражнява функциите си ефикасно и да насърчава европейската интеграция съгласно чл.
191 на ДЕС (arrêt du 2 octobre 2001, Martinez, de Gaulle e.a. c/ Parlement,
affaires jointes T-222/99, 327/99 et 329/99, rec. II-2823)
108. Важно е да се запомни, че принципът за демократичност не е определян
само като отразяващ една политическа ценност, а е издигнат до ранга на
юридически принцип и служи за основа на съдебната практика на СЕО.
Той се доразвива в ДА, след като последният включва в чл. 255 ЕО принципа за прозрачност под формата на право за достъп до документите на
ЕС. Всъщност това право е една от проявите на принципа за демократичност, след като позволява на общественото мнение да бъде информирано
за дейността на ЕС и да я обсъжда. В дело С-344/04 СЕО проучва дали
липсата на публичен характер на събранията на помирителния комитет в
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рамките на процедурата по съвместно вземане на решения е несъвместима с принципа за представителната демокрация. Според него фактът,
че резултатите от работата на комитета са подложени на разглеждане от
Събранието в публичен дебат, е достатъчен да осигури „спазването на
принципите за представителна демокрация“ (Arrêt du 10 janvier 2006, IATA;
все още непубликувано). Конституцията разглежда демокрацията не само
от класическия ъгъл на представителната демокрация, а се урежда и демокрацията на участието, която се проявява чрез постоянен диалог между
институциите и гражданското общество, включително и диалогът със социалните партньори и с религиозните или философските нерелигиозни
организации (дял VI на първа част).

§ 4. Социална справедливост
109. Принципът за социална справедливост далеч не е утвърден така, като
другите гореспоменати принципи, но негласно той присъства не е помалко в ДЕО. СЕО намеква ясно за него в делото Defrenne: „ЕО, доколкото не се ограничава с една икономическа мисия, трябва да осигури
чрез общо действие социалния напредък и да продължи постоянното
подобряване на условията за живот и работа на европейските народи
така, както е подчертано в преамбюла на Договора“ (arrêt du 8 avril 1976,
affaire 43/75, rec. 455).
110. Дори целта за социална справедливост да не е вписана в чл. 3 ДЕО,
наличието в Договора на специални разпоредби, по-специално на чл.
136 и чл. 137, показва, че ЕО има за задача да работи за нейното реализиране. Освен това принципът е въведен в преамбюла на ЕЕА, който
изрично се позовава на него. Но осъществяването на социалната справедливост зависи преди всичко от водената от законодателя политика.
Тя е не толкова акє, което трябва да се спазва, колкото цел, която ЕО
трябва да постигне. Това е причината, поради която ЕК пожелава да
дефинира принципи. Те са обединени в Общностна харта за социалните права на работещите, приета преди време от единадесет ДЧ от
общо дванадесет по време на ЕСв в Страсбург на 9 декември 1989 г.,
като само Обединеното кралство отказва да се присъедини. Тази харта,
която няма юридическа стойност, представлява само консенсус между
единадесетте ДЧ относно пътя, който трябва да следват. Изброените в
хартата права са предмет на програма за действие на ЕК, която предлага на общностно ниво, в рамките на общностните компетенции, мерките,
които трябва да се вземат за прилагането на Хартата. Една от трудностите в това отношение е, че целта за социална справедливост може да
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бъде постигната, като се има предвид разпределението на компетенциите между ЕО и нейните ДЧ, само чрез допълнително действие на ЕО и
на ДЧ. Следователно трябва да се дефинира това, което принадлежи на
всеки, откъдето следва и важността в случая на обхвата на общностните
компетенции и на принципа за субсидиарност. Съпротивата по повод
приемането на социалната харта се проявява и по време на преговорите
за ДЕС, след като разширяването на компетенциите на ЕО в социалната
област е прието само от единадесет ДЧ, отново с изключение на Обединеното кралство, в рамките на специален протокол.
111. В това отношение ДА въвежда значителни промени. На първо място,
разпоредбите на социалния протокол са интегрирани в Договора и се
прилагат спрямо всички ДЧ. След това Договорът съдържа специфичен
дял, посветена на заетостта. И накрая преамбюлът и чл. 136 се позовават на основните права, както са уредени в Европейската социална харта, сключена в рамките на Съвета на Европа и в Общностната харта за
основните социални права на работещите от 1989 г. Остава да се види
дали СЕО ще използва тези референции така, както използва Европейската конвенция за правата на човека, като се има предвид фактът, че
множество социални права са включени днес в Хартата за основните
права на ЕС. По делото Bectu СЕО се основава на посочването на Общностната харта за социалните права в мотивите на една директива,
за да определи характера на „принципа за общностно социално право,
разкриващ особено значение, което не би могло да бъде изменено“, на
правото за платен годишен отпуск (arrêt du 26 juin 2001, affaire C-173/99,
rec. I-4881). Чл. I-3 от Конституцията изрично споменава социалната
справедливост. Що се отнася до чл. III-117, въведен именно по молба на
Белгия и Франция, той налага на ЕС да вземе под внимание във всичките си политики „изискванията, свързани с осигуряването на по-високо
ниво на заетост, с гарантирането на адекватна социална защита, с борбата срещу социалното неравенство...“.

§ 5. Културен плурализъм
112. Ценността на културния плурализъм е призната в документа от Копенхаген за европейската идентичност, но принципът трудно намира място в
ЕО. В действителност ЕО засяга културата през призмата на вътрешния
пазар. Под влияние на икономическите закони, свободното движение
на културни стоки и услуги води, до постепенно хомогенизиране на културите. Освен това ДЕО не признава възможността цели, свързани с
културата, да легитимират едно национално ограничение на свободното
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движение (arrêt du 10 janvier 1985, affaire 229/83, Leclerc, rec. 1). След
известни колебания СЕО признава необходимостта от защитата на плурализма. Както той заявява в делото Torfean, възможно е се включи в
императивните причини по чл. 30 или в причините, свързани с общия
интерес, визирани в чл. 59, причини, които „представляват... израз на
някои политически и икономически предпочитания“ и които се свързват
с „национални или регионални социокултурни особености, чиято оценка
при действащата уредба на Общностното право се извършва от държавите членки“ (arrêt du 23 novembre 1989, affaire 145/88, rec. 3851; вж.
също arrêts du 28 février 1991, 312/89 Conforama et 332/89 Marchandise,
rec. I-997 et 1027).
113. По същия начин СЕО приема все по-ясно културния плурализъм като законна цел, която може да оправдае, обединявайки се със свободата на
изразяване, ограниченията на свободното предоставяне на телевизионни
услуги. Така в решенията си от 25 юли 1991 г. той констатира: „Холандското
правителство набляга на това, че тези ограничения се оправдават от императивите, наложени от културната политика в аудиовизуалната област.
То обяснява, че тази политика има за цел да опази свободата на изразяване такава, каквато трябва да може да се прояви в пресата, радиото или
телевизията, на различните съставни общностни, по-специално социални,
културни, религиозни или философски, съществуващи в Холандия. Всъщност тази цел би могла да бъде застрашена от прекаленото влияние на
специалистите по реклама при изработването на програмите. Разбирана
в този смисъл, една културна политика може несъмнено да представлява
общ интерес, като обяснява ограничението на свободното предоставяне
на услуги. Поддържането на плурализма, което тази холандска политика възнамерява да гарантира, е свързано със свободата на изразяване
така, както се защитава в чл. 10 на ЕКПЧ, което е сред основните права,
гарантирани от Общностното право“ (affaire 288/89, Stichting Collectieve
Antennevoorziening Gouda et autres et Commisariaat voor de Media, rec.
I-4007 et affaire 353/89, Commission des Communautés européennes c/
Royaume des Pays-Bas, rec. 4069; вж. също arrêt du 5 octobre 1994, TV 10
SA c/ Commisariaat voor de Media, affaire C 23/93, rec. I-4795).
114. Но ако се цели действителна защита на ценностния културен плурализъм,
ще бъде необходимо включването на специфична разпоредба в договорите. В дял XIII, посветен на компетентността в областта на културата, ДЕО,
поверява на ЕО грижата да следи за разгръщането на културите на ДЧ, като
се зачита тяхното национално и регионално разнообразие. Той добавя, че
ЕО трябва да държи сметка за културните аспекти в дейностите си по другите дялове на ДЕО. Тези разпоредби би трябвало да позволят помиряването
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между културно разнообразие и европейска интеграция. Освен това чл. 6
ДЕС подчертава, че „ЕС уважава националната идентичност на държавите членки“. И накрая ДА утвърждава културния плурализъм, превръщайки
уважаването му в елемент, който се налага във всички културни политики.
Чл. 151, § 4 ЕО всъщност постановява: „ЕО отчита културните аспекти в
действията си по други разпоредби на ДЕО именно с цел да уважава и да
насърчава културното разнообразие.“ Тук принципът също се утвърждава
постепенно чрез комбинирания ефект на съдебната практика на СЕО и на
последователните ревизии на ДЕО. Конституцията се вписа в тази линия и
възпроизведе тези разпоредби. Чл. I-3 налага на ЕС уважаването на културното и езиковото многообразие. Чл. I-7, касаещ символите на ЕС, определя
като негов девиз „обединен в многообразието“.

Заключение

115. Най-общо се забелязва задълбочаване, по-специално в съдебната
практика, на ценностите, които са в основата на Конституционната харта на ЕО. ЕС е едно цяло, което се основава на ценности, споделяни
от всички ДЧ. Истина е, че същите думи могат да се кажат и по отношение на международните организации, на първо място между които
е ООН. Но в случая с ЕС тези ценности могат да бъдат използвани от
частните лица срещу институции или ДЧ в областите на компетентност
на ЕО. Много повече от една политическа цел те представляват всъщност юридически принципи, които обвързват ЕС. Можем да възразим, че
това разсъждение е валидно само по отношение на общностния стълб,
но след Амстердам контролът на СЕО обхваща вече и третия стълб
(ПВР). Конституцията съдържа разпоредба за основните ценности (Дял
I). Всъщност дебатът, който се провежда по време на Конвента и МПК,
засяга не толкова ценностите, колкото техните източници. Евентуалното
упоменаване на християнските корени на ЕС дълбоко разделя ДЧ. По
време на Конвента възникна въпросът за основните права и той мъдро
избра да се задоволи само с напомняне на духовното наследство на
Европа, бележка, която обхваща както религиите, така и философските
течения. Доколкото има такава историческа бележка в един преамбюл,
въпросът за християнските корени не би трябвало да поражда трудности. Това, което се очертава като проблем, е изключителният характер,
който се придава на християнството, и неспоменаването на другите религии, чийто принос за европейското изграждане е основен. Как можем
да замълчим по отношение на юдаизма? Да си спомним за приноса на
исляма в Европа както във философски, така и в научен план по време
на присъствието му в Испания, или за мястото, заемано от Османската
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империя в Централна Европа и на Балканите. В крайна сметка преамбюлът на Конституцията прави препратка към културното, религиозното
и хуманистичното наследство, на базата на което са се развили универсалните ценности на неприкосновените и неотменими права на човека,
на демокрацията, равенството, свободата и правовата държава. Що се
отнася до останалото, разпоредбата относно ценностите не поставя под
съмнение актуалното положение, а развива някои ценности, включени в основните права, като борба с дискриминацията, справедливост,
солидарност, равенство именно между мъжете и жените. Също така в
основните ценности е включена референция към спазването на правата
на хората, принадлежащи към някоя малцинствена група. Такова признаване не може да бъде прието в момента на съставяне на Хартата
за основните права и със сигурност се дължи на особената ситуация на
ДЧ в това отношение. Трябва обаче да се признаят индивидуалните, а
не колективните права. Освен това терминът „малцинство“ не е определен, въпреки че тази разпоредба не визира единствено националните
малцинства. Уважаването на националните различия е част от чл. I-5.
Конституцията потвърждава ясно, че съдържанието є се основава на
конституционни ценности, но дали това води до последици по отношение на естеството є?...

Раздел 3. Естество на Учредителните договори
116. Според някои общностните договори би трябвало да се смятат за учредителни харти на международни организации по модела на Хартата на
ООН. Впрочем това бе доста масова представа в началото. Впоследствие доктрината поставя въпроса относно точността на тази квалификация и за евентуалното конституционно естество на общностните договори. Дебатът се разраства, когато Конвентът за бъдещето на Европа
предлага договор за приемане на конституция.
117. Въпросът за естеството на УД не отминава незабелязано. Той има политически и юридически последици. Политическите последици са очевидни.
До настоящия момент използването на понятието „конституция“ е запазено единствено за държавите членки. Употребата му в полза на ЕО би
предполагала, че тя разкрива някои характеристики от държавно естество.
В юридически план чрез избора на термин – международен договор или
конституция – се избира всъщност модел за подражание. Ако договорът е
един международен договор, ще трябва, за интерпретирането му или за
да се запълни празнина, да се прибегне до принципите на международно-
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то право. Ако става въпрос за конституция, ще бъдат намерени източници
за вдъхновение в рамките на компаративното конституционно право.
118. Всъщност дори да не е спорно това, че договорът се корени в международното право, именно развитието на съдебната практика довежда до постепенно утвърждаване на общностната специфичност, изразена в разбирането на СЕО, че Договорът е „конституционната харта“ на ЕО (arrêt du 23 avril
1986, affaire 294/83, Les Verts c/ Parlement européen, rec. 1333; вж. също avis
1/91 du 10 décembre 1991, Espace économique européen, rec. I-6079).

§ 1. Корените на Договорите в международното право
119. Ако ЕО са изградени на базата на международни договори, то това е така,
защото като всички международни организации те произхождат от волята
на държавите така, както е изразена в рамките на международното публично право. Сам по себе си такъв произход не би трябвало да има последица
върху естеството на организацията, създадена от договора. Много държави
членки могат да решат да се обединят в едно федерално единство на базата на международен договор. След влизането му в сила договорът ще
промени естеството си и ще се превърне във федерална конституция. Ето
защо определящи са по-скоро характеристиките на ЕО, отколкото неговият
произход. Щом като една организация, създадена от държави, разполага
с голяма автономия по отношение на последните и притежава собствени
институции, натоварени със задачата да изразяват нейната воля, то тя съществува в една практически конституционна рамка.
120. Дали това означава обаче, че договорът се превръща в истинска конституция по смисъла, признат на този термин от вътрешното право?
Всъщност част от доктрината установява тясна връзка между понятията „държава“ и „конституция“. Както пише Оливие Бо, „...конституцията
като върховна норма предполага държавата“ (La puissance de l’Etat, PUF,
1994, p. 208). В този смисъл би било изключено общностните договори
да бъдат отъждествявани с конституция, след като ЕО със сигурност не
притежават качествата на държава. Несъмнено договорите съдържат
практически конституционни разпоредби, доколкото дефинират целите, компетенциите, институционната структура и общностния процес за
вземане на решение. Обаче конститутивните договори на международните организации съдържат също такива разпоредби. Но в сравнение с
международните организации ЕО разкриват специфични черти до такава степен, че доктрината създава само за тях понятието интеграционна
организация. То се противопоставя на организация за сътрудничество,
което обхваща всички други международни организации. Дали това би
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довело до промяна на анализа или пък трябва ли да се смята за определящ фактът, че ЕО са основани на базата на договори, сключени между
суверенни държави? Биха ли представлявали тогава ЕО една организация на международното право? Последната теза се подкрепя от мнозинството в доктрината, за което както договорният произход на ЕО, така
и фактът, че държавите остават суверенни в самия ЕС, са достатъчни,
за да се откаже всякаква конституционна квалификация на Договорите.
Истина е, че това мнение имаше повече тежест преди влизането в сила
на ДМ и ДА, които извършиха прехвърляне на компетенции в области,
които традиционно са от компетентността на суверенитета на държавата, както валутата или имиграцията. Но за значителен брой специалисти
по Международно право фактът, че ЕС произхожда от международното
право си, остава определящ. За тях това, което се определя като специфичност на Общностното право (директен ефект, нереципрочност и
т.н.), представлява отказа от прилагане на редица принципи на международното право. Според тези виждания ЕС е една усъвършенствана
форма на международна организация.

§ 2. Еволюция към конституционна харта
121. Първоначално СЕО споделя този анализ, когато квалифицира ЕО като
„нов правен ред на международното право, в полза на който държавите
ограничават, макар и в някои области, суверенните си права и чиито
субекти са не само държавите членки, но и техните граждани“ (arrêt du
5 février 1963, Van Gend en Loos, affaire 26/62, rec. 23). Но в решението
Costa c/ ENEL СЕО отделя общностния ред от международния: „...учредявайки една Общност с неограничено във времето съществуване,
със собствени институции, с юридически персоналитет, с възможност
за международно представителство и най-вече с реални правомощия,
произтичащи от ограничаването на компетенциите или от трансфер на
реални правомощия от държавите към Общността, последните ограничават, макар и в ограничени области, суверенните си права и създават
едно правно цяло, приложимо спрямо техните граждани и спрямо тях
самите“ (arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, rec. 1441).
122. Потвърждаването на съществуването на собствено право на ЕО не елиминира въпроса за източника на това право, който би могъл да бъде
международното право. Трябва обаче да се отбележи, че СЕО се основава на собствени характеристики на Общностното право, за да очертае
неговата автономия. Основните елементи, които СЕО използва, за да
анализира ЕО, не се коренят в произхода на Общностите, а във факта,
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че отношенията между ДЧ в ЕО се отклоняват от международното право
с цел да се подчинят на особен правен ред.
123. Наистина класическите международни организации се управляват от специфични правила, наложени в учредителния им акт, но при липсата на такива правила те се позовават на международното право. Но случаят в ЕО
не е такъв, тъй като там има СЕО се стреми, когато Договорите мълчат,
да изведе приложимите норми от едно логическо построение, основано на
систематична представа за Договорите, като при нужда се отказва прилагането на класическите правила на международното право.
124. Могат да се дадат множество примери. Така ако Международният съд
допуска в своето становище за Намибия, че е възможна обичайна ревизия на Хартата на ООН, то СЕО от своя страна отхвърля обичайното
право и признава единствено процедурата за ревизия, предвидена от
самите договори (avis du 21 juin 1971, CIJ rec. 1971, 22: „Процедурата, следвана от Съвета за сигурност, която остава непроменена след
изменението, внесено по отношение на чл. 27 на Хартата през 1965,
е приета от членовете на Обединените нации и представлява доказателство за една обща практика на ООН“ – да се сравни с arrêt du 23
février 1988, affaire 68/86, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande
du Nord c/ Conseil, rec. 855: „В това отношение е резонно да се изтъкне,
че правилата относно формирането на волята на общностните институции са определени от Договора и че не зависят нито от държавите
членки, нито от самите институции.“ вж. също arrêt du 12 novembre 1996,
Royaume-Uni c/ Conseil, affaire C-84/94, pt 18, rec. I-5755). Така също,
що се отнася до компетенциите на ЕО, правилото за загубена значимост не важи (Costa c/ ENEL, където СЕО набляга на едно „окончателно
ограничаване“ на суверенните права на ДЧ и affaire 7/71, Commission c/
France, arrêt du 14 décembre 1971, rec. 1003, където той посочва ясно,
че неупражняването на една компетентност не довежда до връщането
є на държавите членки, тъй като такова връщане може да е резултат единствено от ревизия на договорите). По същия начин принципът
за реципрочност под формата на възражение за неизпълнен договор
(exceptio non adimpleti contractus) не важи в Общностното право и една
държава членка не би могла да се позове на нарушаването на договора
от друга държава членка, за да не изпълни своите задължения (arrêt
du 13 novembre 1964, affaires 90 et 91/63, Commission c/ Grand Duché de
Luxembourg et Royaume de Belgique, rec. 1417). И накрая международните организации са междудържавни. Дори ако допуснем, че тяхната
конститутивна харта може да им осигури правото да приемат правила,
приложими директно спрямо частните лица, трудно е да се признае, че
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няма никакви прецеденти в това отношение. Но това, което изглежда
определящо, е наличието на гражданство на ЕС, което предоставя на
неговите титуляри специални права. ЕС е обединение на държави и
народи, което съвсем не е съвместимо определящо междудържавния
характер на межународните организации.
125. Ако интернационалистичната представа обяснява произхода на ЕО и правилата относно ревизията на договорите, то тя не помага много за анализа
на тяхното функциониране или за структурата на правния им ред. Несъмнен е фактът, че държавите се произнасят относно ревизиите на Договора, но тук свободата им също не е пълна. Доказателство за това намираме
в практиката на СЕО относно споразуменията за присъединяване. Тези
споразумения, сключени от всички държави членки, биха могли по силата
на теорията за правоприемство по договорите така, както произтича от чл.
30 на Виенската конвенция за правото на договорите, да променят Договора за ЕО. Всъщност относно договора за присъединяване на Обединеното кралство СЕО уточнява, че корекциите, предвидени в чл. 237 (днес
чл. 49 от ДЕС) могат да имат за цел единствено да улеснят адаптирането
на държавата към действащите разпоредби в ЕО. Поради това разпоредбите на това споразумение трябва да бъдат интерпретирани единствено с
оглед по-лесното реализиране на целите на договора за ЕИО и цялостно
прилагане на неговите правила (CJCE, arrêt du 29 mars 1979, affaire 231/78,
Commission c/ Royaume-Uni, rec. 1447). Така части от договора, които биха
могли да зависят най-пряко от международното право, са включени в
институционния процес. Това движение от международния договор към
конституционна харта е описано от СЕО в първото му становище относно
Европейското икономическо пространство: „...договорът за ЕИО, макар и
сключен под формата на международно споразумение, представлява конституционната харта на една правова общност“ (avis 1/91 du 14 décembre
1991, rec. I-6079). СЕО продължава така: „Според постоянна практика на
СЕО общностните договори налагат нов правен ред, в полза на който държавите ограничават във все по-широк кръг от области суверенните си права и чиито адресати са не само държавите членки, а и техните граждани...
Основните характеристики на така изградения общностен правен ред са в
частност неговият примат по отношение на правото на държавите членки,
както и директният ефект на цяла серия от разпоредби, приложими спрямо техните граждани и тях самите.“
126. За да се дефинира този еволютивен процес от договор към конституция,
се използва терминът конституционализиране. В рамките на този процес
ролята на СЕО е основна. Всъщност именно чрез неговите тълкувания
се изгражда „нормативната наднационалност“ (директен ефект, примат,
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предпочитания...), а също се разграничават основните договори, отнасящи се до институционната структура на ЕО. Разглеждането на правното
основание на актовете, което определя процеса по вземане на решение,
дефинирането на положението на ЕП пред СЕО, утвърждаването на
структурните принципи като този за институционното равновесие или сътрудничеството между институциите, показват, че по молба на самите институции СЕО се превръща в арбитър в междуинституционния спор, като
по този начин допринася за конституционализирането на ЕО.
127. Ако за дефинирането на една конституция се наблегне на нейното съдържание, то няма съмнение, че ЕС се основава на конституционни норми. Договорите съдържат правила относно институциите и отношенията между тях. Те уреждат процеса по вземане на решения и съдържат
съвкупност от правила, отнасящи се до положението на гражданите в
отношенията им с ЕС (спазване на основните права, общностно гражданство, директен ефект, съдебни искове...). Освен това изграденото се
основава на съвкупност от споделени основни ценности, т.е. на един
проект за общество. Според формулировката на конституционалистите
това представлява само конституция в материалния смисъл на думата, т.е. съвкупност от правила, отнасящи въпроси, които обикновено са
в обхвата на Конституционното право. За да е налице една истинска
конституция, ще трябва също тези правила да бъдат приети в рамките
на една конституционна процедура. Именно тогава ЕС ще разполага с
конституция в точния смисъл на думата.
128. Доколкото се смята, че единствено народът разполага с оригинерна конститутивна власт, според някои конституционалисти ще бъде необходимо
ЕС, за да разполага с истинска конституция, да открие произхода си в една
проява на народната воля, каквато не е налице, след като той се основава на договори, сключени между държавите членки. Но в някои държави
членки договорите или техните ревизии са обект на допитване до народа,
а в други случаи се изисква одобрението на националните парламенти. Не
трябва ли обаче различните народи да изразят волята си според собствените си конституционни процедури и трябва ли да се привилегирова
референдумът, след като той е пренебрегнат дори от някои национални
конституции? В действителност изискването за пряко изразяване на народната воля се основава на идеята, че конституцията трябва да произтича от един народ, докато ЕО е изградена от много народи. Но от юридическа гледна точка именно конституцията констатира съществуването
на общо гражданство и установява народа, давайки права на гражданите.
Освен това идеята, според която трябва да съществува един-единствен
народ, отговаря на историческото разглеждане, което обвързва народа с
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държавата, а държавата – с конституцията. Но нищо не забранява много
народи да решат да споделят общи ценности и да организират на тази
основа политически структури. Остава виждането, че щом като ревизията
на договорите трябва да бъде ратифицирана от всички държави членки,
ЕС не би разполагал с „компетентност за компетенциите“. Но ако ЕС разполага с такава, той би бил суверенен и никой не би оспорвал конституционния характер на основаващата го харта. Разсъжденията водят винаги
до един и същ въпрос: може ли една несуверенна цялост да се основава
на конституция? Докато не успеем да се откъснем от консервативната
представа, според която суверенната държава е изключителната форма
на организация на обществото, ще бъде невъзможно да си дадем сметка
за специфичната природа на ЕС и на учредяващата го харта.
129. Предвид еволюционния характер на европейското изграждане не е лесно
да се определи моментът, в който ще може да се излезе от категорията
международен договор, за да се премине към една истинска конституция.
Това зависи от естеството и важността на прехвърлянето на компетенции
в полза на ЕО или от идентичността на притежателя на конститутивната
власт. За някои автори този етап е вече преминат. Според Оливие Бо „ратифицирането на ДМ не е ценно само като едностранен конституционен
акт по отношение на националната конституция, но е ценен също като последен акт за утвърждаване на европейския федеративен конституционен
пакт“ (La puissance de l’ Etat, PUF, 1994, p. 490). Други наблягат на факта, че
ДЧ притежават контрола над ревизиите на Договорите. Тази несигурност е
последица от самото естество на еволютивния процес на изграждане на ЕС.
Това несъмнено е причината, поради която СЕО предпочита да използва
политически по-малко чувствителния термин „конституционна харта“.
130. Но политиците осъзнават, че ЕС може да се сдобие с конституция в точния смисъл на термина само след един истински учредителен процес,
в който някои идентифицират няколко основни елемента: включване в
договорите на декларация за основните права, уточняване на разпределянето на компетенции между ЕС и неговите държави членки, преструктуриране на договорите с цел групиране на разпоредбите от конституционно естество..., всички елементи, които са предмет на последната
конференция за ревизия на Договорите. Скорошните дебати показват
ясно, че табуто да се обсъжда конституцията на ЕС пада и идеята, според която е възможно да се отдели понятието конституция от това за
държава, си проправя път. Свидетелство за това са думите на г-жа Юта
Лимбах, председател на немския Конституционен съд: „Автоматичното
асоцииране на конституцията с държавата е анахронично и оспорвано.
Европейските исторически национални държави остават незаменимата
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основа на международните и наднационалните организации. Но тъй като
това е така, необходимо е една конституция да потвърди и да разграничи
правомощията на Брюксел. Една конституция би могла в крайна сметка
да установи яснота не само по отношение на правата на гражданите. Тя
би могла да постави граници на Европа и да премахне един път завинаги
напрежението между европейското и националното право“ (The concept
of the Supremacy of the Constitution, The Moderne Law Review, 2001, p. 1).
След приключването на работата на Конвента за бъдещето на Европа
и МПК за ревизия на Договорите, които изработват договор, учредяващ
една конституция, дебатът за истинското естество на основополагащия
текст остава отворен. Интересно е да се отбележи, че никоя от държавите, участващи в конференцията, не се противопоставя на този етап на
формулата, предложена от Конвента. Необходимо е да се констатира,
че в тази област анализите на доктрината изостават спрямо еволюцията на фактите. Една значителна част от френската конституционна
доктрина набляга все още в подхода си на връзката между суверенна
държава и конституцията и ако се анализира федерализмът, то това се
случва именно в немската доктрина, която се ограничава до анализа на
националния си опит и пренебрегва американския феномен, който може
да осигури необходимите средства за обновяване на понятията. Остава
аргументът, според който една модерна конституция трябва да се основава на волята на народите, докато конституцията на ЕС си остава основана на волята на ДЧ и може да бъде ревизирана само с единодушното
съгласие на държавите. Тази представа се базира на традиционната
концепция за националната държава. Всъщност Конституцията на ЕС не
основава една нация във френския смисъл на думата. ЕС представлява
обединение на държави и народи. Конституцията произтича от демократично изразената воля на държавите и народите, като съгласието на
гражданите се изразява по начина, предвиден от всяка държава съгласно собствените є конституционни правила. Така, въпреки договорния
си произход, основополагащият текст на ЕС може да бъде смятан за
конституция, дори ако, за да я разграничат от конституцията на една
държава, някои ще предпочетат да използват термините „федеративен
пакт“ или „конституционна харта“. Във всички случаи тази дискусия показва, че е трудно да се отдели дебатът за конституционното естество
на договорите от този за естеството на ЕС. Временният или окончателен
провал на ратифицирането на Договора за приемане на конституция, не
променя с нищо ситуацията. Договорът дава единствено наименованието конституция на конститутивната харта на ЕС, но не променя основните му характеристики. Следователно дебатът все още не е приключен...
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Раздел 4. Естество на ЕС
131. Въпросът за правното естество на ЕС е един от въпросите, пораждащи спънки пред Общностното право. По тази причина той интересува
предимно доктрината, като общностният съдия не намира повод да се
задълбочи в него. Но не трябва да мислим, че става въпрос за чисто
теоретичен въпрос. Опитът да се дефинира естеството на ЕС, предизвиква значим интерес. И наистина, ако можем да дадем отговор на този
въпрос, бихме разполагали с модел за сравнение при анализ, който
ще може да се използва за запълване на празнотите в Общностното
право. Всеки отговор, препращащ ни към общностната специфичност,
отрича буквалното и води към екзистенциалното. Трябва да се признае,
че консенсус по такъв модел далеч не е формиран. Ето защо, когато
СЕО трябва да запълни дадена празнота в Договора, той се позовава на
характеристиките на Общностното право (вж. Costa c/ ENEL, arrêt du 15
juillet 1964, affaire 6/64, rec. 1141).
132. Дефиницията на правното естество на ЕС се усложнява от факта, че ЕС е
една цялост, която съдържа както ЕО, така и политиките, осъществявани
в рамките на дял V (ОПВРС) и дял VI (ПВР) на ДЕС. Впрочем дори ЕО да
имат собствен персоналитет, в ДЕС не е споменато нищо относно наличието на персоналитет на ЕС. Но, изглежда, въпреки неудобствата, ЕС трябва
да бъде разглеждан глобално поради тесните връзки между различните му
съставни части (единна институционна рамка, задължение за хармонизиране на общностните политики и тези на ЕС). Сливането на ЕС и ЕО, осъществено от Конституцията, внася нужната яснота в това отношение.

§ 1. ЕС не притежава качеството на държава
133. Никой вече не предлага ЕС да бъде разглеждан като държава, въпреки
че разполага с някои нейни отличителни черти. Анализът в тази област
заслужава да бъде задълбочен. Класически държавата се определя като
произхождаща от обединението на три елемента: територия, население
и суверенна власт.
134. Що се отнася до елемента територия, ЕС не притежава собствена територия, но Договорите имат териториално поле на приложение, което обхваща с известни нюанси територията на ДЧ (чл. 299 ЕО). Впрочем, изразът „общностна територия“ се използва в някои общностни текстове (вж.
например règlement CE n°1064/99 du Conseil du 21 mai 1999 JO L 129/26
du 22 mai 1999) и СЕО понякога го използва (вж. например arrêt du 12
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décembre 1974, Walrave, affaire 36/74, rec. 1405; arrêt du 22 octobre 1987,
affaire 33/85, Irlande c/ Commission, rec. 4327). Освен това с интегрирането
на Шенгенското споразумение в рамките на ЕС се развива понятието за
външни граници на ЕС, дори ако в момента Обединеното кралство и Ирландската република остават извън системата, а пък Шенгенското пространство надхвърля границите на ЕС, като обхваща Норвегия и Исландия.
Понятието за общностна територия се появява всъщност постепенно, но
определянето на тази територия остава свързано с националните дефиниции. Така по време на обединението на Германия, което променя „общностните граници“, се преценява, че не е необходимо да се променят
Договорите. Задоволително се оказва адаптирането на Общностното право към новата ситуация, като обединението се смята за една обикновена
териториална промяна на ФРГ. Така обхватът на територията на ЕС се
адаптира автоматично към териториалните промени на ДЧ. Освен това
ЕС не разполага с пълната и изключителна териториална компетентност,
за разлика от държавата. Той действа единствено в рамките на собствените си компетенции. В този смисъл общностната територия не може да
бъде отъждествена по никакъв начин с държавната, на която държавата упражнява с оглед международното право пълната си компетентност.
Тази класическа представа трябва да бъде нюансирана във вътрешен
план чрез вземането под внимание на федералния феномен. Всъщност
тези държави не разполагат повече с пълнотата на упражняване на компетенциите, след като действието им е ограничено от разпределянето на
правомощията, прокарано от Договора.
135. Населението е вторият съставен елемент на държавата. То се състои от
всички лица, живеещи на територията на държавата, като някои са свързани
с нея чрез националността си. Що се отнася до ЕС, първоначалните договори визират частните адресати на общностните норми, без значение дали
те имат или не националността на една ДЧ. Вярно е, че гражданите на ДЧ
винаги се ползват от по-особено отношение, по-специално що се отнася до
свободното движение на работници и недискриминацията. ДМ допринася за
засилването на разграничението между адресати на общностните норми и
титуляри на гражданството на ЕС, ново понятие, свързано с гражданството
на една държава членка (чл. 17 ЕО). Договорът уточнява, че гражданството
на ЕС допълва националното и не го замества, т.е. гражданите поставят над
своята националност тази на ЕС. Следователно не съществува механизъм
за придобиване на гражданство на ЕС. Но тази ситуация не се различава от
друга, когато много федерални държави при създаването си обвързват федералната националност с тази на федерираната държава. По-важен е фактът,
че европейското гражданство не разгръща собствени ефекти в международен
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план. Дори ако чл. 20 ЕО предвижда възможността за дипломатическа защита
на гражданин на ЕС от властите на една държава членка, на която той не е
гражданин, тук не става въпрос за защита, упражнявана от ЕС, и тя трябва
да бъде призната, за да може да се противопоставя с пълно право на трети
държави. Впрочем то се упражнява само когато държавата, чийто гражданин,
който е гражданин и на ЕС, не е представена в третата държава (за съдържанието на европейското гражданство вж. по-долу № 168).
136. Последният съставен елемент на държавата е упражняването на суверенна власт на територията и спрямо населението. Следователно въпросът
е да се разбере кой понастоящем притежава суверенитета на ЕС или на
неговите ДЧ. Отговорът не е никак лесен, тъй като изисква определянето
на съвременното понятие за суверенитет. Дали това е правото за вземане
на решения като последна инстанция за каквото и да било, без да бъдат
налагани ограничения от някоя държава? Ако отговорът е утвърдителен,
той е валиден само във вътрешен план, след като във външен план държавата трябва да спазва суверенитета на другите държави. Следователно тя може да действа свободно доколкото не засяга този суверенитет.
Във вътрешен план този суверенитет е ограничен, тъй като ДЧ на ЕС не
могат да вземат решения като последна инстанция в областите, в които
УД предоставят компетенции на ЕС. Обратното, ЕС може да действа само
в рамките на предоставените му компетенции (чл. 5 ЕО). Следователно
ЕС не разполага със суверенитет, но пък ДЧ се съгласяват да му прехвърлят компетенции в областите, които, ако използваме терминологията
на френския Конституционен съд, „засягат основните условия за упражняване на националния суверенитет“ (décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992).
Следователно ЕС и неговите ДЧ се оказват в ситуация, в която упражняването на суверенитета е поделено. Това не е специфична ситуация.
Както констатира Върховният съд на САЩ, суверенитетът на Конгреса е
споделен с този на щатите, които пък държат този суверенитет до толкова,
че да не бъде присъден от конституцията на Конгреса (Alden v. Maine, 98436, du 23 juin 1999). Съществуването на система, в която суверенитетът
е поделен, представлява всъщност основата на федерализма такъв, какъвто го разбират авторите на американската конституция. Но в рамките
на ЕС ДЧ притежават все още монопола на принудителното изпълнение,
след като общностните инстанции могат да се ползват от него единствено чрез посредничеството на ДЧ. Но определящият момент е, че ЕС не
притежава компетентност за компетенциите. Всъщност ревизията на УД
изисква съгласието на всички ДЧ. Това несъмнено означава, че всеки напредък на европейското изграждане изисква съгласието на всичките му
членове. Не би било иначе и ако ревизията на договорите можеше да се
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осъществи с мнозинство. Докато ЕС не разполага с такава компетентност,
ще бъде невъзможно да се отъждествява с държава.
137. От това може да се направи заключението, че дори ЕС да разкрива,
и то все повече с всяка следваща ревизия на Договорите, някои черти
на държавата, той не може в никакъв случай да бъде разглеждан като
единна държавност.

§ 2. ЕС не е вече международна организация
138. Обичайният подход на юристите се състои в това да разглеждат ЕС като
международна организация. За тях са възможни само две юридически категории (държавата тази международната организация) и щом като ЕС не
може да бъде квалифициран като държава, той задължително трябва да
бъде международна организация. Тази представа може да се опира на
факта, че ЕС е създаден с международни договори. Но ако сметнем, че
естеството на основния акт е само по себе си определящо, ще трябва
да квалифицираме някои федерални държави като международна организация поради това, че са създадени на базата на един международен
договор. Ето защо отвъд естеството на основополагащия акт изглежда
полезно да се позовем на характеристиките на ЕС. Именно това направи
СЕО относно ЕО. Докато в началото анализира ЕО като „нов правен ред
на международното право“ (arrêt du février 1963, affaire 26/62, Van Gend
en Loos, rec. 3), по-късно изостави тази концепция в по-нататъшната си
юриспруденция (arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6/64, Costa c/ ENEL, rec. 1141)
и подчертава: „... общностните договори установяват нов правен ред, в
полза на който държавите ограничават във все по-широки области суверенните си права, и обект на който са не само ДЧ, а и техните граждани...
Основните характеристики на така установения общностен правен ред
са в частност неговият примат по отношение на правото на ДЧ, както и
директният ефект на цяла серия от разпоредби, приложими спрямо тях
самите и техните граждани“ (avis 1/91 du 14 décembre 1991, rec. I-6079).
139. Може да се акцентира на факта, че нереципрочността, приматът и директният ефект не са непознати в международното право, но ако трансферът
на компетенции на една международна организация винаги е възможен,
директният ефект е изключението в международното право. Т.е. тук той
е правило. Освен това идеята за гражданство на една международна организация досега не е споменавана. Ето защо, ако добавим съвкупността
от специфични черти на ЕС, ще установим, че е налице феномен, който
не отговаря вече на традиционното понятие за международна организация,
освен ако разширим това понятие така, че то да може да покрива всички
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форми на социална организация, които не са държавни. В резюме международната организация разкрива междуправителствения си характер, който
почти отсъства в ЕС. В ЕС държавите не са единствените субекти на правото, след като това качество принадлежи също на частните, физическите
или юридическите лица. УД са висшите норми на един правен ред, чийто
примат се осигурява чрез съдебен контрол. Правилата на международното
право не намират място в този правен ред, а само в отношенията с други
субекти на международното право. Несъмнено може да бъде измислено
ново определение, като това за интеграционната организация, за да се отчете неговата специфичност. Но така можем да въведем в категорията на
международните организации една изцяло хетерогенна форма.

§ 3. ЕС – съвкупност от федерален тип?
140. При разгледаните особености не е лесно да се дефинира ЕС, който в някои
отношения представя чертите на едно конфедерално цяло (обща политика в областта на външните отношения и сигурността), а в други отношения
(правна система, общи политики) е по-близо до федералното цяло. Така
стигаме до понятието за наднационалност. По този начин се посочва едно
обединение от държави, в което те сливат някои от компетенциите си, приемат, че значителен брой решения се вземат с квалифицирано мнозинство,
че тези решения се включват в националните правопорядъци без особени
формалности и че имат върховенство над противоположните национални
норми. Вижда се ясно, че така представено, понятието за наднационалност
само описва характеристиките на ЕО, без наистина да дава оперативен резултат. В решението си от 12 октомври 1993 г. немският Конституционен
съд определя ЕО като обединение от държави (Staatenverbund). Така той
отхвърля понятията за конфедерация (Staatenbund) и за федерална държава (Bundestaat), а относно това за асоцииране на държави, след като не
отговаря на никое познато юридическо понятие, е трудно да се определи
съдържанието му. Необходимо е да се констатира, че поради своята особеност в наши дни е невъзможно ЕС да бъде включен в обичайните категории, без да се изопачи същността му. Вземайки черти от някои от тях,
той остава по същество оригинален. От друга страна, ЕС със сигурност не
е достигнал пълното си развитие и бъдещи ревизии на УД биха могли да
изменят още чертите му. Понятието, към което днес се насочва вниманието, както свидетелстват предложенията на Жак Делор или єоханес Рау,
президент на ФРГ, като че ли е това за федерация от национални държави.
Зад това двусмислено наименование се крие доста старата идея, според
която общото упражняване на компетенции от федерален тип трябва да
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зачита разнообразието от национални държави. В действителност това би
означавало да се признае, че ЕС е изграден на федералния модел за поделяне на компетенциите, но че и държавите, именно чрез правомощието си
за ревизия, остават господари на Договора. Споровете относно точността
на терминологията и политическата тежест, която се придава на употребата
на федералния термин, не трябва да намаляват необходимостта от точно
определяне на структурите и компетенциите на ЕС, преди да им се намери
име. Но става все по-трудно да се отрече това, което ЕС дължи на федералния модел, щом се допуска, че държавата не е единствената форма на
федерална организация. Терминът може също да се приложи спрямо структура, която се основава на разпределяне на компетенциите между ЕС и ДЧ,
на съществуването на автономен правен ред и на установяването на преки
отношения между ЕС и неговите граждани. В тези условия е възможно да се
види в договорите една конституция на федерално обединение.
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Глава II. Съставни части на ЕС
141. ЕС се състои от държави, които, въпреки че са прехвърлили някои от
компетенциите си на ЕС, запазват международната си правосубектност.
В този смисъл често се набляга върху равенството на държавите. Това
формално равенство не се среща в процеса по вземане на решение,
който в наши дни се основава на оразмеряване на гласовете на държавите, а в бъдеще – може би на значимостта на тяхното население. Но
правото на ЕС трябва да се прилага без дискриминация спрямо всички членове. Разликите в отношението се базират единствено на обективните разлики в положението и са пропорционални на тези разлики.
Именно тази идея намираме в чл. I-5, който установява равенството на
държавите пред Конституцията. ДЕС съдържа специфични разпоредби
по придобиването на статута на член (чл. 49, ДЕС). Но както показва чл.
1 на ДЕС, ЕС не е само съюз на държави, а също съюз между народите,
откъдето произтича и понятието за европейско гражданство. И накрая
договорите определят териториалното поле на приложение, което понякога се определя като територия на ЕС.

Раздел 1. Членове на ЕС
142. В началото ЕО са съставени от шест ДЧ. Но те са пригодени да се разширяват отвъд кръга от първоначални членове. Разширяването на ЕО
се извършва, като се следва специфична процедура, установена от УД.
Тази процедура е променена в Маастрихт, после и в Амстердам с оглед установяването на единна процедура за трите договора (ДЕС, ЕО,
ЕОАЕ), поради което новите членове се присъединяват едновременно
към ЕС и ЕО. За да даде пълния ефект на политическите условия за присъединяване, ДА установява също процедура за санкциониране, която
може да доведе до отнемането на някои права, свързани с качеството
на член. Понастоящем Договорите не предвиждат никаква процедура за
оттегляне. Вследствие на предложенията на Конвента Конституцията
предвиди такава процедура.
143. Към първоначалните шест ДЧ се присъединяват Обединеното кралство,
Република Ирландия и Дания (1973), Гърция (1981), Испания и Португалия (1986), Австрия, Финландия и Швеция (1995). Норвегия подписва на
два пъти присъединителен договор, но след отрицателен народен вот
не става член на ЕС. Настоящото разширяване обхваща, освен Кипър и
Малта и държавите от Централна и Източна Европа. На първо време са
предприети преговори с първата група държави (Естония, Унгария, Пол-
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ша, Чехия и Словения). Други държави от Централна Европа (България,
Литва, Латвия, Румъния и Словакия) също са кандидатки и решение за
започване на преговори с тях се взема по време на ЕСв в Хелзинки през
декември 1999 г. И накрая кандидатурата на Турция е предмет на дълги
дискусии и се одобрява едва с втората вълна кандидатки през декември 1999 г. поради вътрешнополитическото положение на тази държава.
Преговорите за присъединяване с кандидатките от първата вълна са
приключени по време на ЕСв в Копенхаген на 12 и 13 декември 2002 г.
Присъединителните договори са подписани на 16 април 2003 г. и процедурите по ратифициране се водят по такъв начин, че присъединяването
да се осъществи на 1 май 2004 г. Преговорите с България и Румъния
приключиха и влизането им в ЕС се осъществи от 1 януари 2007 г., дата,
която можеше да бъде отложена, ако ДЧ преценят на базата на доклад
на ЕК, че условията за тяхното присъединяване не са спазени... Що се
отнася до Турция, преговорите са започнати, но ще трябва да се развиват в дълъг период от време... Обликът на ЕС е дълбоко променен
от присъединяванията. Именно затова се смята за крайно необходимо
адаптирането на институционната структура във връзка с проблемите,
които ще породи това разширяване. Това адаптиране, което не се осъществява напълно по време на преговорите за ДА, е обект на междуправителствената конференция за ревизия на договорите, открита през
2000 г., и довежда до ДН именно с цел да адаптира състава на ЕК и
оразмеряването на гласовете в СМ във връзка с разширяването, както
предвижда Протокол 11, приложен към договорите чрез ДА. Конституция-та засяга много елементи от Ница, между които гласуването в СМ с
цел да позволи на Съюза да се справи с последиците от едно разширяване, което не е завършено, доколкото през юни 2004 г. бе приета и кандидатурата на Хърватска. Но провалът на референдумите във Франция
и Холандия доведе до започването на дебат за границите на Европа и
за ритъма на евентуалните разширявания във връзка с възможността на
ЕС да приема нови членове.

§ 1. Присъединяване към ЕО
144. Ще разгледаме последователно условията за присъединяване, а след
това и процедурата, която се прилага.
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А. Условия за присъединяване
145. Условията за присъединяване са определени в чл. 49 на ДЕС. Но на практика към предписанията на Договора се прибавят известен брой допълнителни елементи. Така ЕСв в Копенхаген през април 1978 г., посочва че
зачитането и поддържането на представителната демокрация и на правата
на човека представляват основен елемент за принадлежност към ЕО. Това
условие фигурира днес в чл. 49 ДЕС. Що се отнася до последните разширявания, ЕСв в Копенхаген през юни 1993 г. и ЕСв в Мадрид през декември
1995 г. определиха условия, които най-общо утвърждават съществуващата
практика, въпреки че по някои точки отиват по-далече.
146. Чл. 49 поставя три условия: кандидатът да бъде държава, да бъде европейска държава, да спазва принципите по чл. 6, § 1 на ДЕС.
147. Въпросът за евентуалния държавен характер на даден кандидат не възниква никога. Обаче съвсем ясно е, че присъединяването на една поддържавна общност не би било възможно. Съюзът допуска за членове
единствено държави. Така, когато Белгия посочва, подписвайки ДА, че
този подпис обвързва също общностите и регионите, белгийското правителство уточнява по молба на другите ДЧ в протокола по подписването,
че „именно Кралство Белгия като такова ще бъде във всички случаи обвързано в цялата си територия с разпоредбите на ДА и че единствено на
това кралство като такова се пада пълната отговорност за спазването на
задълженията, включени в договора“ (JO n° C 340/ 307 du 10.11.97). Това
потвърждава факта, че единствено държави могат да станат членове.
Впрочем СЕО ясно потвърждава този анализ в препоръка, изготвена по
повод Валонския регион: „...от общото устройство на Договорите произтича фактът, че понятието държава членка по смисъла на институционните разпоредби... визира единствено и само правителствените власти
на ДЧ на ЕО и не би могло да бъде разширено до правителствата на
региони или на автономни общности, какъвто и да е обхватът на поверените им правомощия“ (ordonnance du 21 mars 1997, Région wallonne c/
Commission, affaire C-95/97, rec. I-1787).
148. Второто условие е от географско естество – кандидатът трябва да бъде
европейска държава. До този момент не са установени точни граници по
отношение на обхвата на това условие. Кандидатурата на Мароко през
1987 г. не можа да бъде приета, тъй като Мароко не е европейска държава. Обратното, такова възражение не е повдигнато спрямо Турция,
чиято кандидатура поради други причини не е разгледана в миналото.
Но като се имат предвид присъединяванията, предвидени по време на
ЕСв в Хелзинки, няма как да не бъде зададен въпросът за границите

88

на Европа. Отговорът зависи до голяма степен от важността на двата
елемента. Трябва ли да се привилегироват политическите аспекти, а
именно наличието на представителна демокрация, зачитаща правата на
човека и на малцинствата, или трябва да се наблегне на географските
и културните условия? Както показва настоящият дебат, дискусиите по
тази тема едва са започнали.
149. Третото условие засяга спазването на принципите, установени в чл. 6, § 1
на ДЕС. Става въпрос за „принципите за свобода, демокрация спазване
на правата на човека и на основните свободи, както и на правовата държава...“. Доколкото тези основни ценности са общи за ДЧ, от само себе
си следва, че те трябва да бъдат спазвани също и от кандидатите. Това
изискване, което преди е било негласно, е включено в ДА. То налага
преди приемането на дадена кандидатура ЕС да проверява дали това
условие е изпълнено.
150. ЕС в Копенхаген (1993) и в Мадрид (1995) прибавят към условията, наложени от ДЕС, известен брой политически изисквания, приложими спрямо
новите държави кандидатки именно от Централна и Източна Европа. Така
към условието за спазване на демократичността и на правата на човека се
прибавя изискването за зачитане и защита на малцинствата. В икономически план съществуването на функционираща пазарна икономика, възможността за справяне с натиска на конкуренцията, възможността за поемане на задълженията, произтичащи от присъединяването, представляват
също нови елементи, на които ДЕС не се позовава. Тези специфични условия, чието спазване се проверява както преди присъединяването, така
и в хода на преговорите, произтичат частично от особеното положение
на държавите-кандидатки, излизащи от комунистическата система, и на
специфичната им ситуация по отношение например на малцинствата. Някои са по-общи и се съдържат вече имплицитно в ДЕС. Такъв е случаят
с условието за възможността да се поемат отговорностите по присъединяването, което е негласен резултат от Договора, след като присъединителният договор може да предвижда само адаптации, а не ревизия на УД.
Следователно присъединяването трябва да се извършва на базата на
спазването на правните актове на Общността.

Б. Присъединителна процедура
151. Процедурата е описана в чл. 49 на ДЕС. Но в практиката са въведени
известен брой изменения. Процедурата започва с декларацията за кандидатура, отправена към Съвета. Той се произнася единодушно след
становище на ЕК и одобрение на ЕП с мнозинство от съставящите го
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членове. Условията за присъединяване и евентуалните адаптации на
договорите, които се налагат, са предмет на преговори между ДЧ и кандидата. Присъединителният договор е подложен на ратифициране от
договарящите държави.
152. Всъщност процедурата започва с единодушното решение на ЕС след
изказване на становище от ЕК. След това започват преговорите, водени
от ДЧ на базата на общи становища, които те приемат. На практика преговорите се водят от председателството на Съвета или евентуално от
ЕК, ако Съветът реши. След края на преговорите се изисква становище
на ЕК и одобрение от ЕП. Становището на ЕП относно кандидатурата се
дава само след като е изготвено съдържанието на присъединителния
договор. Става въпрос не толкова за становище относно кандидатурата,
колкото за становище за съдържанието на присъединителния договор.
153. Разширяването със страните от Централна и Източна Европа, както и
с Кипър и Малта, е предмет на по-усъвършенствани процедури. Страните-кандидатки първо участват в обстойно разглеждане на общностното законодателство (screening), което сравняват със собственото си
законодателство. Те ползват финансова помощ от ЕО, за да поддържат
напредъка в подготовката по присъединяването в рамките на присъединително сътрудничество. Напредъкът на всяка държава е предмет на
редовни доклади на ЕК пред Съвета. На базата на тези доклади СМ
решава дали да започне преговори с държавите-кандидатки, за които
тези преговори все още не са започнали. Накрая ЕСв в Люксембург през
1997 г. организира Европейска конференция, която събира всяка година
членовете на ЕО и кандидатите за обмяна на мнения.
154. Присъединяването се осъществява чрез международен договор, чието
съдържание се състои в това да предвиди основно адаптациите в УД,
необходими за присъединяването. Става въпрос за адаптации от институционно естество (брой на членовете на институциите и органите, оразмеряване на гласовете в Съвета...), но също и за временни изменения в
полза на новите членове. В действителност след като присъединяването
се извършва на базата на спазването на Акє комюнотер, измененията определят на новия член единствено необходимите срокове за прилагане на
някои аспекти, когато ситуацията поражда необходимост от определяне
на такива срокове. По повод присъединителния договор на Обединеното кралство СЕО смята, че предвидените от договора корекции могат да
имат за цел единствено улесняването на адаптирането на държавата към
действащите в ЕО норми. Следователно те трябва да бъдат интерпретирани в този смисъл (arrêt du 29 mars 1979, affaire 231/78, Commission c/
Royaume-Uni, rec. 1447). Присъединителните договори са междудържавни
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споразумения, а не общностни актове. Следователно дори СЕО да може
да ги интерпретира като всяко друго правило на първичното право, той
няма правомощието да се произнася по тяхната валидност (arrêt du 28
avril 1988, affaires 31 et 35/88, LAISA et CPC Espagnе c/ Conseil, rec. 2285).

§ 2. Суспендиране на права
155. До Договора от Амстердам суспендирането на член на ЕС права не бе
възможно. Доколкото ДА утвърди изискването за спазване на правата на
човека и на демократичността като условие за принадлежност към ЕС, се
оказа необходимо да се предвиди решение, в случай че след като е станала член, една държава не спазва вече това изискване. Проектодоговорът
за ЕС, приет през 1984 г. от ЕП вече предвиждаше система от санкции,
която насочва авторите на Договора от Амстердам.
156. Суспендирането е предвидено в чл. 7 ДЕС и чл. 309 ЕО. Аналогични разпоредби са въведени в чл. 204 ЕОАЕ. Процедурата за санкциониране се
прилага в случай на тежко и продължително нарушаване от страна на
държава членка на принципите, упоменати в чл. 6, § 1 (свобода, демокрация, спазване на правата на човека, правова държава). Това нарушение
се констатира от Съвета на ниво държавни или правителствени ръководители по инициатива на трета държава членка или на ЕК. Съветът се произнася с единодушие, като въздържалите се не са пречка за единодушието,
след одобрение на ЕП, прието с мнозинството от неговите членове и 2/3
от подадените гласове. По-рано правителството на засегнатата държава
членка бе канено да представи съображенията си, но без да участва в
гласуването. Депутатите в ЕП, избрани в съответната държава членка, не
се лишават от право на глас в ЕП. Същото се отнася за членовете на ЕК,
които имат националността на тази държава. Това се дължи на факта, че в
двата случая членовете са независими от засегнатата държава и не могат
да получават инструкции. ЕК играе важна роля в процедурата, доколкото
може да я инициира. В замяна ЕП не получава това право и трябва да се
задоволи да подканва, когато се налага, ЕК или ДЧ да вземат инициативата. Направената от Съвета констатация с одобрението на ЕП е от политическо естество и може да бъде оспорвана пред СЕО с оглед спазването
на процедурните условия, а не по същество (чл. 46). Чл. 7 дава на Съвета
широка свобода на преценка относно сериозността на нарушението. Приложното поле на този член обаче не се ограничава само до обхвата на
общностните компетенции. Всяко тежко и трайно нарушение, извършено
от държава членка, било то в рамките на собствените є компетенции или
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в рамките на прилагане на Правото на ЕС, може да доведе до прилагането
на процедурата по чл. 7.
157. След като констатацията е направена, СМ може с квалифицирано мнозинство „да реши да суспендира някои права, произтичащи от прилагането
на настоящия договор, в съответната държава членка, включително правото на вот на правителствения представител на тази държава членка в
СМ. Правейки това, Съветът взема под внимание последиците от такова
прекратяване за правата и задълженията на физическите и юридическите
лица.“ Следователно системата не може да бъде отъждествена с чисто суспендиране на правата. Тя разкрива ясно един репресивен аспект, доколкото
държавата е с ограничени права, а задълженията є остават. Засегнатата
държава не участва в гласуването за прекратяване на правата и квалифицираното мнозинство се изчислява без да се вземат предвид нейните гласове.
Мерките могат да бъдат преразгледани или изменени със същото мнозинство, за да се вземе под внимание промяната на ситуацията. Задължението за вземане под внимание на последиците за правата на физическите и
юридическите лица има за цел да подтикне Съвета да избегне, доколкото е
възможно, частните лица да се окажат лишени от правата си в резултат на
нарушения, за които отговорност носи държавата.
158. Чл. 309 ЕО засяга прилагането на мерките за прекратяване на правата в
рамките на общностните компетенции. Той предвижда суспендирането на
правото на глас, прието на базата на чл. 7 ДЕС, да важи също в рамките
на ДЕО и овластява Съвета да суспендира с квалифицирано мнозинство,
като засегнатата държава не взема участие във вота и квалифицираното
мнозинство се изчислява без нейните гласове, някои от правата, от които
се ползва тази държава по силата на договора за ЕО, като се имат предвид правата на засегнатите физически и юридически лица. Мерките могат
да бъдат преразгледани или изменени от Съвета предвид промяната на
ситуацията. ЕК не притежава инициативата за тези мерки и ЕП не се произнася. В рамките на ЕО СЕО е естествено компетентен да преценява
законността на мерките, макар да не може да се произнася нито по преценката, нито по суспендирането на правото на глас по силата на ДЕС.
159. Тази процедура има изключителен характер и без съмнение ще бъде
използвана в крайни случаи, както свидетелства изискването за тежко
и трайно нарушаване на принципите от чл. 6, § 1. Обаче тя представлява преграда, която би могла да накара едно правителство, изкушено от
мерки, нарушаващи основните права, да се позамисли. Става въпрос
за демонстрация на значимостта на основните ценности, на които се
основава изграждането на ЕС.
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160. През 1999 г., по време на формирането на австрийското правителство с
участието на популистката партия на єорг Хайдер, чл. 7 не бе използван,
тъй като новото правителство не можеше да бъде обвинено за нарушения
на правата на човека, а само се прокрадваше страх от евентуалното извършване на такива нарушения. Това е причината, поради която не се прие
никаква общностна мярка. Четиринадесет ДЧ взеха решение за мерки, които се разполагат извън рамките на ЕС и засягат единствено двустранните
отношения между тези държави и Австрия. С оглед на този опит внесените
изменения в чл. 7 с ДН позволяват на СМ с мнозинството на 4/5 от членовете и след одобрение на ЕП, и по мотивирано предложение на една трета
от ДЧ, на ЕП или на ЕК, да констатира, че съществува „явен риск от тежко
нарушаване от държава членка на принципите по чл. 6, § 1 и да є отправи
подходящи препоръки“. Преди да вземе решение, СМ изслушва засегнатата държава и може да изиска доклад от независими лица. СМ извършва
периодични проверки, за да се увери има ли промени на положението. По
молба на засегнатата държава членка СЕО е компетентен да се произнася
по спазването на процедурата, с изключение на мотивите, които са довели
до налагането на санкциите. СЕО не може да замести оценката на СМ със
своя. Системата по чл. 7 съдържа превантивна и репресивна фаза. Конституцията не внася промени в тези процедури (чл. I-59).

§ 3. Оттегляне на държава членка
161. Договорите не предвиждат евентуалното оттегляне на държава членка.
Всъщност с изключение на ДЕОВС, който е сключен за срок от 50 години,
другите договори са сключени с неопределена продължителност. Трябва
ли от това да заключим, че оттеглянето е невъзможно? Това е оспорван
въпрос, който за щастие остава само теоретичен и трябва да се разграничи случаят на договорено оттегляне от този на едностранно оттегляне.
162. Що се отнася до договореното оттегляне, не е ясно каква юридическа причина би могла да се противопостави на оттеглянето на една държава членка,
стига това оттегляне да е получило одобрението на другите ДЧ. В този смисъл оттеглянето би могло да бъде резултат единствено на ревизия на Договора и предвидената процедура за ревизия ще трябва да бъде спазена.
163. Обратното, едностранното оттегляне се допуска по-трудно. Възможно e
позоваване на неограничената продължителност на договорите, за да се
поддържа тезата, че, ставайки членове, държавите изключват всякаква
възможност за оттегляне. В противен случай може да се смята, че при съществена и непредвидима промяна на обстоятелствата държавите биха
могли да се позоват на него, за да се оттеглят. Но доколкото най-важните
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промени (договори, финансиране...) могат да се извършват с единодушие,
случаите, в които такава ситуация е възможна, са много редки. Освен това,
като се има предвид степента на интеграция между ДЧ, едно недоговорено излизане от ЕС би било много трудно, тъй като ще остави съответната
държава напълно изолирана, без достъп до вътрешния є пазар. Така или
иначе в теоретичен план въпросът може да бъде обсъждан.
164. В течение на работата на Конвента се предвиди предвиждането на право за оттегляне от договора. Тази идея се приемаше различно. Едни
бяха враждебно настроени към правото на оттегляне, други предвиждаха това само в случай на промяна на договора, трети пък искаха безусловно право на оттегляне. В един проект, изготвен от служители на ЕК
по инициатива на председателя Проди и известен под името „Пенелопа“, оттеглянето се предвижда, в случай че държавата не приеме бъдещата конституция, както и в случай на ревизия на Договорите. Всъщност
става въпрос да се заобиколи изискването за ревизия с единодушие,
като се учредява система за ревизия с мнозинство. Тази система би се
основавала на заключението от едно споразумение, според което държавата членка, която не ще може да потвърди присъединяването си към
ЕС чрез тържествена декларация преди датата на влизане в сила на
конституционния договор, ще трябва да напусне ЕС и да сключи споразумение с него относно бъдещите им отношения. Ако това споразумение бъде ратифицирано от пет шести от ДЧ, то ще влезе в сила и
държавите, които не са приели тържествена декларация, ще трябва да
напуснат ЕС. Това решение не би предизвикало проблем по отношение
на международното право, ако предвиденото споразумение влизаше
в сила едва след ратифициране от всички ДЧ. Всъщност съществуват
множество международни организации, които познават мажоритарния
начин за ревизия, понякога със задължение за оттегляне на държавите,
които не приемат ревизията. Но тази мажоритарна ревизия е предвидена в хартата на организацията, която пък е приета от всички членове.
Всъщност случаят тук не е такъв, след като ДЕС предвижда единодушие
за ревизирането на УД. В тези условия е трудно да се докаже, че едно
споразумение, което прилича на ревизия на процедурата за ревизия,
предвидена в Договорите, може да промени последната, без да спази
правото за единодушие, което то самото предвижда. В действителност
текстът се опитва да отговори на трудността, която може да представлява в един съюз от 25 или повече членове задължението за ревизиране
на договорите с единодушие, но е трудно да се даде юридически съвместим с международното право отговор на този въпрос. В аргумент ще
бъде приведен фактът, че американската и швейцарската конституция,
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които отбелязват прехода от конфедерална към федерална система,
влизат в сила в условия, изискващи мнозинството на бъдещите членове. Но тук става въпрос за съставянето на федерални държавни структури. От това може да се направи заключението, че изборът на такава
процедура би представлявал съществена промяна на естеството на ЕС.
Тези предложения не бяха възприети. В действителност Конституцията
позволява едностранното оттегляне на една държава членка. Последната трябва да обяви своето намерение и оттеглянето става предмет
на споразумение между ЕС и съответната държава, за да се уредят бъдещите отношения между двамата партньори. Без такова споразумение
оттеглянето става факт две години след обявяването му (чл. I-62).

Раздел 2. Гражданството на ЕС
165. След като е предмет на дълги дискусии още от 80-те години, европейското гражданство е въведено с ДМ. Договорът от Амстердам само пояснява това понятие. Втората част от ДЕО е посветена на гражданството.
Така отреденото място на разпоредбите относно гражданството, веднага след тези за принципите на ЕО, показва ясно значимостта, която им
се отрежда като конститутивен елемент на ЕС.

§ 1. Понятието гражданин
166. Макар да съществува гражданство на ЕС, Общностното право не предвижда механизъм за придобиването му на общностно ниво. Според чл.
17 ЕО гражданството произтича автоматично от притежаването на националността на една държава членка. ДА уточнява, че това гражданство
„допълва националното гражданство, а не го замества“. Тази забележка
е отговор на страховете, изразени от някои ДЧ, да не би гражданството
на ЕС да замести след определено време националното гражданство.
Въпросът вече е разглеждан в решението на държавните или правителствените ръководители, прието на 11 и 12 декември 1992 г. в Единбург
относно проблемите, предизвикани от Дания по повод ДЕС. Решението
уточнява освен това, че „въпросът дали едно лице има националността
на дадена държава членка е уреден единствено в правото на съответната държава членка”.
167. Всъщност гражданството на ЕС се явява днес като допълнително качество, чието притежаване води до ползването от някои права, гарантирани с Договора – права, от които най-малкото не е липсата на дискриминация между гражданите на различни ДЧ, предвидена в чл. 12 ЕО.
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Но в началото в някои федерални държави гражданството се изготвя
на базата на гражданството на обединените държави и недискриминацията. Така Швейцарската конституция от 1848 г. посочва в своя чл. 14,
че всеки гражданин на даден кантон е швейцарски гражданин. В САЩ
въпросът за разграничаването между федералната националност и
националността на един федериран щат ще бъде решен постепенно,
именно след Гражданската война. Така, ако гражданството на ЕС е в
ембрионален стадий, то става въпрос за един възникващ статут, като
се има предвид практиката на СЕО. Конституцията не внася промени в
статута на гражданина (чл. I-10 и III-125 до III-129).

§ 2. Правата на европейския гражданин
168. Частта от ДЕС, посветена на гражданството, съдържат в чл. 18 до чл. 21
списък с правата на гражданина на ЕС. Този списък не е изчерпателен,
тъй като споменава само специфичните права на гражданите, а не тези,
от които те се ползват заедно с гражданите на трети страни, като защита
на правата на човека и основните свободи (чл. 6, § 2 ДЕС и чл. 46 ДЕС),
правото за достъп до документи (чл.255) или за достъп до СЕО.
169. Еволютивният характер на европейското гражданство се изразява чрез
факта, че правата, включени в ДЕС, могат да бъдат допълнени от Съвета с единодушие, по предложение на ЕК и след допитване до ЕП. Решението на СМ трябва след това да бъде одобрено от ДЧ според съответните им конституционни процедури (чл. 22). Това изискване показва
ясно конституционния характер на гражданството. Тази възможност не е
използвана досега.
170. Първото от гарантираните права засяга свободата на движение и престой
на територията на ДЧ (чл. 18). Но това право се упражнява единствено при
спазване на ограниченията и условията, предвидени в Договора, и разпоредбите, приети за прилагането му. Освен това § 2 на чл. 18 позволява
на СМ да приема с квалифицирано мнозинство и в съвместно решение
с ЕП разпоредби, целящи да улеснят упражняването на тези права, като
въпросите за паспорти, лични карти, както и тези относно сигурността и
социалната защита са изключени от приложното поле на този член, което
не означава, че актове, засягащи тези въпроси, не могат да бъдат приемани на базата на други разпоредби на ДЕС. Конституцията премахва това
последно ограничение, подчинявайки вземането на решение в Съвета на
единодушие. Вярно е обаче, че необходимостта от борба с тероризма
прави ДЧ чувствителни по въпроса за личните карти.
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171. Свободата за движение и престой вече е уредена с други разпоредби
на ДЕС (чл. 40 и 44), доколкото се отнася за работниците, а това право
е разширено и по отношение на стопански неактивните лица чрез три
директиви през 1990 г. Ето защо чл. 18 като че ли повече утвърждава
една съществуваща ситуация, отколкото да предоставя ново право. Поради това беше интересно да се види какво тълкуване ще бъде дадено
от СЕО. Той припомни, че всеки гражданин разполага по силата на този
член с правото да се придвижва и да отсяда (arrêt du 24 novembre 1998,
Bickel et Franz, affaire C-274/96, rec. I-7637). Според него, ако разпоредбите на ДЕС относно гражданството подчиняват правото за престой на
условията и ограниченията, предвидени в Договора, те трябва да бъдат
тълкувани при спазване на основните принципи на правото и като се
избягва всякакво несъразмерно вмешателство в упражняването на това
право (arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast, R. c/ Secretary of State for
the Home Department, affaire C-413/99, rec. I-7091). Освен това СЕО обвързва принципа за недискриминация със статута на гражданин (arrêt du
12 mai 1998, Martinez Sala, affaire C 85/96, rec. I-2691 et Bickel et Franz,
цит. по-горе). В съдебно решение Martinez Sala СЕО заема ясна позиция
относно директния ефект на чл. 6 (днес чл. 12), засягащ недискриминацията на база националност между гражданите на ЕС: „Един гражданин на ЕС, който... пребивава законно на територията на приемащата
държава членка, може да се позовава на чл. 6 във всички ситуации,
произтичащи ratione materiae от Общностното право.“ Това схващане е
категорично потвърдено отново в съдебно решение Rudy Grzelzyk (20
septembre 2001, affaire C-184/99, rec. I-6193): „...статусът европейски
гражданин е призван да бъде основният статус на гражданите на ДЧ,
като позволява на онези между тях, които се намират в същото положение, да получат, независимо от националността им и предвид изрично
предвидените изключения, еднакво юридическо третиране.“ В този смисъл СЕО смекчава практиката си отпреди ДЕС и признава правото на
един френски студент на минимално белгийско заплащане, въпреки че
предвид вторичното право този френски студент е трябвало да докаже,
че разполага с достатъчно средства, за да може да пребивава в Белгия.
Така ставаме свидетели на постепенното изграждане по съдебен път на
статуса на европейския гражданин. Свободата на движение е право на
всеки гражданин и то може да бъде ограничено само пропорционално
и на основата на цели, признати от ДЕС, като обществения ред. Когато пребивава в държава членка, различна от тази, чиято националност
има, гражданинът се ползва по принцип от същото отношение, както
гражданите на държавата, в която живее.
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172. Второто гарантирано право засяга активното и пасивното избирателно
право на гражданите в местните и европейските избори в държавата
на пребиваване, когато те не са граждани на тази държава. Тези права,
включени в договора чрез ДМ (чл. 8 В, станал след това чл. 19), трябва да бъдат упражнявани по начините, определени преди 31 декември
1993 г., що се отнася до европейските избори, и преди 31 декември 1994
г. що се отнася до местните избори. Правото на глас на европейските избори се явява като основна проява на европейското гражданство, след
като всеки гражданин може да участва в избирането на членовете на ЕП.
Правото на глас на местните избори на гражданите на ЕС в държавата
на пребиваване представлява по-скоро допълнителен елемент към правото на престой и мярка, предназначена да улесни приобщаването им.
173. Директива 93/109/ЕО на ЕС от 6 декември 1993 г. (JO n° L 329/34 du 3012-1993) определя начините за упражняване правото на глас в изборите в
ЕП за гражданите на ЕС, пребиваващи в държава членка, на която не са
граждани. Първият принцип е този за свободата на избор на избирателя
между държавата на пребиваване и държавата, чийто гражданин е. Вторият принцип е този за еднаквото третиране, като активното и пасивното
право на глас се упражняват при еднакви условия за националните и за
общностните граждани. Механизмът предвижда изключения, които се прилагат, когато в една държава процентът граждани на ЕС с избирателни
права, които пребивават там, без да имат съответната националност, е
по-висок от 20% от всички гражданите на ЕС с избирателни права. В този
случай, за да се гарантира интегрирането на избирателите, които не притежават националността на държавата, може да бъде въведено изискване
за максимум 5 години престой, преди съответният гражданин да може да
стане избирател, и срок от максимум 10 години, преди да може да бъде избиран. Това изключение всъщност се прилага единствено в Люксембург.
174. Директива 94/80/ЕО на ЕС от 19 декември 1994г. (JO n° L 368/38 du 31
décembre 1994) определя начините за упражняване правото на глас в общинските избори за гражданите на ЕС, пребиваващи в държава членка, чиято националност не притежават. Тук включването в избирателния списък
също зависи от свободния избор на избирателя и той упражнява правото си
при същите условия, както гражданите на държавата членка. Директивата
също предвижда изключения, сравними с тези при европейските избори. За
да отговори на някои национални конституционни изисквания, тя позволява
на ДЧ да запазят за гражданите си някои длъжности в общинските изпълнителни власти и да забранят на избраниците, които не са граждани на съответната държава членка, участието в посочването на електори или в избора
на парламентарна камара (Сената, що се отнася до Франция).
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175. Гражданите на ЕС се ползват с други политически права: право на петиция до ЕП, право на сезиране на омбудсмана (чл. 21). Чл. 28 уточнява
също, че гражданите могат да се обръщат към институциите или органите на ЕС на който и да е от официалните езици и да получават отговор
на същия език. Тази разпоредба е въведена с ДА.
176. И накрая гражданинът на ЕС се ползва със защитата на дипломатическите и консулските власти във всяка трета страна, където държавата
членка, чийто гражданин е той, няма представителство (чл. 20). Тази
разпоредба е приложена в рамките на ОПВРС с решение на представителите на ДЧ по време на Съвета на 19 декември 1995 г. (JO n° L 314 du
28 décembre 1995). Различни практически условия са определени с оглед на прилагането є. Защитата не се предоставя от ЕС, а ДЕС въвежда
задължение за сътрудничество между ДЧ по начин, по който една от тях
трябва да осигурява тази защита, когато държавата, чиято националност има гражданинът, не е представена във въпросната трета страна.

Раздел 3. Териториално приложение на ДЕС
177. Въпросът за териториалното приложение на ДЕС е основен, доколкото
е крайно необходимо да се посочат териториите, на които ще се прилага
правото на ЕС. Сам по себе си ДЕС не съдържа никаква индикация по
отношение на териториалния си обхват. Неговият чл. 47 посочва, че никоя от разпоредбите му не засяга УД на Общностите и затова е резонно
при прилагането на тези договори да се позоваваме на специфичните
разпоредби, които те съдържат, и по-специално на чл. 299 ДЕО, определящ териториите, на които се прилага ДЕО. Това оставя без отговор въпроса за приложното поле на ДЕС. Всъщност в рамките на дял V (ОПОВОС) и VI (ПВР) на този договор могат да се приемат различни актове
и, що се отнася най-вече до дял VI, важно е да могат да се определят
териториите, на които тези актове са приложими. При липса на изрична
разпоредба класическото разрешение на международното право ще се
състои в преценката дали тези актове са приложими за съвкупността от
територии на ДЧ, което би довело до отказ да се прилагат измененията,
предвидени по-специално в ДЕО. Обаче не съществува никакъв признак
за волята на страните в ДЕС да определят едно различно приложно
поле на дял V и VI и на ДЕС. Впрочем всяка формула, основаваща се
на различно приложно поле, би могла да застраши хармоничността на
действията на ЕС така, както е наложена от чл. 3 и чл. 45 ДЕС. Сливането на ЕС и ЕО, извършено от Конституцията, също би сложило край на
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дискусията, благодарение на сливането на договорите, като се обединява и териториалното приложно поле на Договорите.

§ 1. Прилагане на територията на ДЧ
178. Що се отнася до ДЕО, принципът е прост: договорът се прилага на територията на ДЧ. Става въпрос, разбира се, за наземната територия, но
приложното поле на договора не се ограничава дотам. То покрива всички области под юрисдикцията на държавата, доколкото и ЕО разполага с
компетенции. Така СЕО отсъжда, че ЕО може да регламентира риболова в открито море, след като ДЧ разполагат с такава компетенция по силата на международното публично право (arrêt du 14 juillet 1976, Kramer,
affaire 3 et 6/76, rec. 1279). По същия начин Договорът се прилага и за
шелфа. Приложното поле на ДЕС се простира също върху европейските
територии, които някоя от ДЧ представлява във външните отношения.
Тази забележка засяга случая с Гибралтар, където Договорът се прилага
с изключение на някои разпоредби, предвидени в присъединителния договор на Обединеното кралство (селскостопанска политика, данък върху
оборота). Като се има предвид британо-испанският спор за Гибралтар,
трудно е да се приемат някои текстове, предназначени да се прилагат
на тази територия. Понякога тя временно се изключва от обхвата на Договора, както в текстовете за въздушния транспорт, след като Испания
не признава правомощията, упражнявани от Обединеното кралство на
летището в Гибралтар, част от който е била окупирана от Обединеното кралство през Втората световна война. В други случаи трудността
произтича от това, че Кралство Испания не може да приеме правата и
задълженията, породени от Общностното право, да бъдат упражнявани директно от властите в Гибралтар. Единствено Обединеното кралство може да притежава тези права. Причината за това поведение е,
че испанските власти не могат да се съгласят да признаят наличието
на каквато и да било автономия на Гибралтар, която би им се противопоставила, ако територията се отдели от Обединеното кралство. Едно
испано-британско споразумение от 2000 г. позволи разрешаването на
този проблем, налагайки принципа за отговорност върху територията
на Обединеното кралство, което пък позволява приемането на множество общностни текстове. Но то не урежда всички трудности и все още
съществуват разногласия по отношение на въздушния трафик, поради
което приетите актове в тази област не се прилагат в Гибралтар. Договорът се прилага на островите Ааланд според условията, предвидени в
Протокол 2 на присъединителния договор, вследствие на декларация,
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изготвена от финландското правителство съгласно присъединителния
договор. Като изключение от основния принцип Договорът не се прилага
на Фарьорските острови (Дания), нито в зоните с британски суверенитет
в Кипър. Той се прилага само в англо-нормандските острови и на остров
Ман, за да осигури прилагането на специфичните разпоредби, предвидени за тези острови в присъединителния договор. Става въпрос основно за свободното движение на стоки, поради което тези острови са част
от митническата територия на ЕО. Гренландия, макар и да има широка
автономия, се подчинява на датския суверенитет и избягва териториалното приложно поле на Общностното право вследствие на ревизия
на договора. И накрая, що се отнася до Кипър, докато не бъде сложен
край на разделението на острова, приложното поле на Договора няма да
обхваща окупираната част от острова.

§ 2. Прилагане на територията на отвъдморските департаменти, в Азор,
Мадейра и на Канарските острови
179. Разпоредбите на договора се прилагат във френските отвъдморски департаменти, на Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. ДА
обаче въвежда специфични разпоредби за тези територии. Параграф 2
на чл. 299 позволява на СМ с квалифицирано мнозинство, по предложение на ЕК и след становище на ЕП, да предприема специфични мерки,
предназначени да фиксират условията за прилагане на ДЕС в тези райони. Но тези мерки не трябва да „вредят на целостта и единството на
Общностния правен ред, включително на вътрешния пазар и на общите
политики“. Съгласно принципа за пропорционалност взетите мерки не
трябва да надхвърлят необходимото, за да отговарят на особеното положение на тези територии такова, каквото е описано подробно в самия
договор (отдалеченост, островен характер, малка повърхност, релеф,
зависимост предвид малкия брой продукти). По-трудно е да се интерпретира забраната за вреда над целостта и хармоничността на Общностния
правен ред. Дали така не се цели да се покаже, че не е възможно да
бъдат засегнати основните принципи такива, каквито произтичат от първата част на договора? СЕО ще играе важна роля в интерпретирането
на тези разпоредби.

§ 3. Режим на отвъдморските територии
180. Договорът не се прилага в отвъдморските територии, чийто списък е изложен в анекс II на ДЕС (списъкът е актуализиран с ДА). Специален режим за
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асоцииране е предвиден в четвърта част на договора. Този режим засяга
основно търговския обмен, инвестициите и правото за установяване. Начините и процедурата на асоцииране се определят от СМ с единодушие.
181. Приложното поле на Договора не съвпада с митническата територия на
ЕО. Всъщност поради по-рано сключени споразумения към договора за
ЕО, някои територии са изключени от митническата територия.
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Глава ІІІ. Компетенции на Съюза
182. Да се дефинира компетентността на Съюза, означава да се определят
областите, в които Договорите възлагат на Съюза да действа, независимо от обхвата на предоставените му правомощия. Една мярка, без
значение дали се отнася за нормативен акт или друго действие, не може
да бъде приета, ако Съюзът не разполага със съответната компетентност. Същевременно, когато разглеждаме въпроса за компетентността
на Съюза, следва да се прави разграничение между правомощията, произтичащи от общностните договори, и тези, които се основават на дял
V (ОПВРС) и дял VI (ПВР) на Договора за Европейския съюз. В първия
случай сме в хипотезата на теорията за специфичната компетентност
на Общността. Във втория сме по-близо до теорията за традиционните правомощия на международните организации. Конституцията вписва
тези правомощия в рамките на една обща теория за компетентността на
Съюза. Що се отнася до общностната компетентност, Договорът от Маастрихт внася едно съществено нововъведение относно упражняване на
правомощията на Общността чрез концепцията за субсидиарността. Договорът от Амстердам прибавя един протокол за субсидиарността, но
преди всичко позволява упражняване на правомощията на Общността
от един ограничен кръг държави членки, които са решили да установят
помежду си форми на засилено сътрудничество. Договорът от Ница улеснява прилагането на засиленото сътрудничество.

Раздел 1. Общностните компетенции
183. Въпросът за общностните компетенции е под знака на разделянето на
компетентността между Общността и държавите членки. Ключовият въпрос е свързан с определянето на обхвата на трансфера на правомощия,
осъществен в полза на Общността. Трансферът на правомощия обаче
не дава единственото решение на задачата, тъй като съществуват и хипотези, в които правомощията на държавата престават да съществуват,
без същевременно Общността да получава възможност за действие. Такъв например е случаят с ограниченията на свободното движение, тъй
като нито държавите членки, нито Общността имат право да приемат
уредба, която поставя такива ограничения (вж. например премахването
на митата и таксите с равностоен ефект в търговията между държавите
членки, чл. 23 от ДЕО). В този случаи държавите членки на Общността,
са се отказали от упражняването на тази компетентност.
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184. Разделянето на правомощията между Общността и държавите членки е
изключително чувствителен политически въпрос, защото засяга тясно
суверенитета на държавата. Достатъчно ясна сметка за това можеше
да се направи при пускането на обща парична единица, макар че всяко
предоставяне на компетентност на Общността ограничава, най-малкото
потенциално, възможността за самостоятелно действие на членовете є.
Поради тази причина договорите от Маастрихт и Амстердам бяха причина за промени в конституциите на много от държавите членки. Поради тази чувствителност към момента на оформянето на учредителните
договори едва ли е била възможна друга формула освен формулата на
предоставената компетентност. Въпреки че не е оспорван, този принцип беше изрично въведен в чл. 3 B, ал. 1 на ДЕО чрез редакцията от
Маастрихт. Това напомняне изглеждаше необходимо в момент, когато
се пристъпваше към предоставяне на нови компетенции на Общността,
макар че то не променя съществувалата преди това ситуация. В частност трябва да се подчертае особената чувствителност, която имат по
този въпрос федералните държави, дължаща се до голяма степен на
желанието на съставните части да запазят, дори да си възвърнат определени правомощия. Това обяснява отчасти и ангажирането на Германия в дебата за бъдещето на Европа. Именно от тази страна дойдоха и
предложенията, насочени към рационализиране на разпределението на
правомощията между Общността и нейните държави членки. Конвентът
за бъдещето на Европа дискутира дълго този въпрос и стигна до заключението, че е по-важно да бъде внесена яснота в разпределението на
правомощията, отколкото то да бъде изменено.

§ 1. Предоставяне на компетенции
185. Във федералните държави системата на разпределение на правомощията включва по принцип определянето на списък, изброяващ било
федералните компетенции, било едновременно както правомощията
на федерацията, така и на нейните съставни части. Това решение обаче не винаги води до ясна картина. От една страна, списъкът може да
бъде предмет на тълкуване – било ограничително, било разширително,
особено когато определени разпоредби, уреждащи компетентността, са
формулирани твърде общо и следователно подчинени на тълкуване,
като например разпоредбата в Американската конституция, уреждаща
правомощия на Конгреса на Съединените щати относно търговията
между отделните щати (чл. І, раздел 8). От друга страна, предвидени
към определен момент, този тип списъци не могат да вземат предвид
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технологичната и икономическа еволюция. Затова се налага, най-често
по пътя на тълкуването, да бъде определян титулярът на компетентността в нови области като електроснабдяването, железопътния транспорт, въздушния транспорт, аудиовизията и др. Общностната логика е
различна. Вместо да бъде предвиден изчерпателен списък на областите, предоставени в компетентност на Общността, в началото Договорът
препраща към определени цели. Причината е проста. В началния етап
на Общността е възложена една функционална цел – осъществяването
на общ пазар. Оттук по дефиниция свободното движение на хора, стоки,
услуги и капитали, основен предмет на вътрешния пазар, засяга един
широк кръг области, чието изброяване в списък би било напразно усилие. Така например в началния етап на развитие не е било възможно
да се предвиди, че свободното движение на хора ще има въздействие
върху професионалния спорт. Да се впише спортът сред компетенциите
на Общността, би надхвърлило целения ефект, тъй като Общността не
разполага с правомощия в областта на спорта, освен когато тази дейност няма последици за вътрешния пазар. В тези условия не е възможно
да бъде съставен списък, включващ съвкупността от компетенции, с които разполага Общността. Той би бил или твърде кратък, или прекалено
широк. От друга страна, определянето на общностните компетенции би
следвало да се осъществява във всеки отделен случай, като се изхожда
от целите, закрепени в чл. 3 от ДЕО, и от нормите в различните части на Договора. Същевременно искането да бъде съставен списък на
правомощията на Общността бива редовно поставяно при всяка нова
редакция на Договорите, без от това да последват конкретни последици
досега. Било заради опасенията, че това е това е твърде сложна задача,
било защото се предпочита да бъде запазен функционалният характер
на Общностите.

А. Принцип на предоставянето на компетенции
186. Чл. 5 от ДЕО предвижда: „Общността действува в рамките на предоставените є компетенции и поставените є цели по този договор.“ Тази
разпоредба потвърждава, че Общността разполага единствено с правомощията, които са є предоставени от Договора. Следователно упражняването на общностната компетентност следва винаги да има своето
основание в конкретна норма на Договора, която трябва да бъде уточнена, преди да бъде предприето каквото и да е действие. Това търсене на
основа в определени случаи не може да доведе до резултат освен чрез
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тълкуване на Договора. Така практиката на Съда постепенно уточнява
обхвата на общностните компетенции.
187. Предоставянето на компетентност е окончателно и не подлежи на преразглеждане, освен чрез изрично изменение на Договора. Както посочва СЕО
в делото за агенцията за снабдяване Еуратом, връщането назад не може
да се осъществи, освен чрез изменение на договора, защото фактът, че
Общността не упражнява дадено свое правомощие, няма за последица
неговото отпадане и възстановяването на неупражнените правомощия в
компетентност на държавите членки (CJCE, 14 décembre 1971, Commission
c/ France, aff.7/71, rec. 1003). С други думи, компетенциите на Общността
са предмет на окончателен трансфер освен в случай на промяна на Договора и когато неизползването от Общността на тези компетенции не я
лишава от тях.

Б. Правомощия, запазени за държавите членки
188. Договорът не съдържа списък с компетенциите, запазени за държавите
членки. В действителност логиката на правомощията по предоставяне
предполага, че всяко правомощие, което не е предоставено на Общността, принадлежи на държавите членки. Въпреки това в определени
случаи се оказва необходимо в Договора да бъдат изрично уредени
границите на упражняване на общностните правомощия или да бъде
запазена възможност за самостоятелна преценка на държавите членки. Така например Договорът забранява намесата на Общността в определени социални въпроси (плащане, право на сдружаване, право на
стачка, право на локаут, чл. 137, § 5), при предопределяне режима на
собственост в държавите членки (чл. 295) или налагане на държавите
членки на определени мерки, които засягат сигурността им (предоставяне на секретна информация, производство и търговия с оръжие с военно
предназначение, чл. 296). Освен това чл. 30 оправомощава държавите
членки да установяват ограничения на вноса, износа или транзита на
стоки, основаващи се на съображения за „обществен морал, обществен
ред или обществена сигурност, за защита на живота и здравето на хората и животните или опазване на растенията, за защита на националните
богатства с художествена, историческа или архитектурна стойност или
за защита на индустриалната или търговската собственост“. Тази възможност, която съдебната практика е разширила и до други императиви,
може да бъде използвана, ако не е осъществена пълна хармонизация
в съответната област. Накрая чл. 64 от Договора уточнява, че дял ІV
на Договора, свързан с предоставянето на убежище и имиграцията, „не
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засяга осъществяването на отговорностите на държавите членки по поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната сигурност“.
За да бъдат смекчени притесненията на някои държави членки, сред
които и Франция, Конституцията съдържа разпоредба, която запазва за
държавите членки правото да предоставят, изпълняват и финансират
услуги от общ икономически интерес (чл. ІІІ-122). Същевременно държавите членки не са изцяло свободни да упражняват своите „остатъчни“
правомощия при пълна самостоятелност. СЕО е натоварен да тълкува
понятия като обществен ред или обществена сигурност. На това основание той осъществява контрол над упражняването на компетенциите
на държавите членки. Съдът проверя освен това, дали националните
мерки не са непропорционални или дискриминиращи. Дори в случаи, когато Договорът не съдържа никаква препратка към дадена област, която
остава следователно изцяло в компетентност на държавите членки, упражняването на тази компетентност може да бъде обусловено от Общностното право. Така, макар да се смяташе, че Общността не разполага
с компетентност в областта на наказателното право, СЕО постанови,
че националните правораздавателни органи трябва да осигурят ефективна защита на правата, предоставени на частните лица от Общностното право и че нарушаването на това право трябва да бъде обект на
ефективни, пълноценни и пропорционални санкции. По-късно Съдът на
Европейските общности определи, че Общността може с оглед на гарантиране полезния ефект на Договора да предприема мерки в областта на
наказателното право, в случай че тези мерки са наложителни за борба
с тежките нарушения, засягащи околната среда, и необходими, за да се
гарантира ефективността на общностната уредба (CJCE, 13 septembre
2005, Conseil c/ Commission, aff. C-176/03, rec. I-7879). Също така, макар
Договорът да не възлага никаква компетентност на Общността в областта на семейното право, Съдът установява, че отказът да бъде вписана в
гражданското състояние смяната на пола на едно транссексуално лице
и последиците, които биха произтекли от това за сключването на брак и
за получаването на издръжка, противоречат на принципа на недискриминацията (CJCE, 7 janvier 2004, K.B., aff. C-117/01, rec. I-541). В този
смисъл Общностното право поставя рамка на упражняването на правомощията на държавите членки.

В. Изрични и подразбиращи се правомощия
189. Дали принципът на предоставянето на правомощия води до това, че
Общността разполага единствено с тези компетенции, които са є въз-
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ложени изрично в текста на Договора? Предвид принципа на предоставянето на правомощия компетентността на държавите членки остава
правило, а трансферът на правомощия в компетентност на Общността
би следвало да бъде изключение, а оттам към него би следвало да не се
прилага разширително тълкуване. На това разбиране обаче се противопоставя концепцията за подразбиращите се правомощия, според която
Общността би следвало да разполага освен с изрично предоставените
є компетенции и с компетенциите, необходими за тяхното реализиране.
Тази концепция предполага да се изостави стриктното тълкуване на Договора за сметка на едно системно тълкуване, което е насочено към това
да се отчете взаимосвързаният характер на системата, уредена с Договора, и да се осигури пълноценното прилагане на неговите разпоредби.
Този метод не е присъщ единствено на Общността и е прилаган също от
Международния съд към ООН за нуждите на определяне правомощията
на международната организация.
190. Идеята за подразбиращите се правомощия е възприета от СЕО още от
периода на ЕОВС. Решението по делото Fédéchar е първото, което третира този въпрос. За да тълкува компетентността на Общността, Съдът
използва принципа на полезния ефект, класическо правило на тълкуване
в международното публично право, според което тълкуването на норма
от един договор трябва да има за цел да осигури нейното пълно прилагане (CJCE, 29 novembre 1956, aff. 8/55, rec. 291, „…без да се прибягва да
разширително тълкуване, е допустимо да се приложи едно общоприето,
както в международното право, така и във вътрешното право правило
на тълкуване, според което нормите, уредени от един международен договор или от един закон, налагат по подразбиране и тези разпоредби,
без които те не биха имали смисъл или без които не е възможно тяхното
реално и полезно прилагане“). По-късно СЕО още по-ясно се обръща
към теорията за подразбиращите се правомощия в делото 20/59, произнасяйки се „дали едно нормативно правомощие на Върховния орган
не произтича по подразбиране от други текстове на договора или от
неговото общо устройство“. (CJCE, 15 juillet 1960, République italienne
c/ Haute autorité, rec. 663). Според СЕО „доктрината и съдебната практика са съгласни да допуснат, че правилата, уредени от един от договор, предполагат и нормите, без които тези правила не могат да бъдат
реално и полезно приложени“. С решението по делото AETR теорията
на подразбиращите се правомощия е прокламирана и по отношение на
ДЕО. В това дело е поставен недвусмислено въпросът за съществуването на подразбиращи се правомощия в областта на външните отношения.
Необходимо е да се установи дали при липсата на изрична разпоредба в
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Договора Общността разполага с правомощието да сключи международен договор в областта на транспорта, доколкото тя разполага с правото
да приема вътрешна уредба по силата на чл. 75 ДЕИО (настоящ чл. 71).
Съдът постановява, че компетентността на Общността да сключва международни договори „произтича не само от изрично възлагане… но може
също така да произтече от други разпоредби на Договора и от актове,
приети по реда на неговите разпоредби от институциите на Общността“
(CJCE, 31 март 1971, Commission c/ Conseil, rec. 263). В частност Общността може да придобие компетенции във външните отношения винаги
когато е приела норми, уреждащи общи правила за осъществяването
на една обща политика. Правилото за паралелността на вътрешните и
външните правомощия не води до признаването на нови компетенции на
Общността, а цели да є позволи да разгърне във външните отношения
правомощията, с които разполага във вътрешен план (вж. по-долу № 197).
Теорията за подразбиращите се правомощия намира приложение найвече в областта на външните отношения поради ограничения характер
на изрично предоставените компетенции и поради необходимостта от
взаимосвързаност на външните и вътрешните правомощия.
191. С приемането на Договора за Европейския съюз възникна въпросът,
дали вписването на принципа на субсидиарността и затвърждаването
на правилото на предоставянето на компетенции в него не предполагат
прекратяване прилагането на теорията на подразбиращите се правомощия. Европейският съвет в Единбург от 11 и 12 декември 1992 г. оставя
този въпрос открит. В заключенията от него се отбелязва, че принципът
на субсидиарността не поставя под въпрос „…принципа, формулиран в
чл. F, § 3 (днешен чл. 6, § 4) от ДЕС, според който Съюзът си осигурява
средствата, необходими за постигането на неговите цели и осъществяването на неговите политики“. Що се отнася до принципа на предоставените правомощия, е дадена следната насока: „Институциите трябва да
бъдат сигурни, че предлаганото действие попада в границите на компетенциите на Общността, предоставени от Договора, и че е насочено към
осъществяването на една или повече от целите є. При разглеждането на
предлаганата мярка следва да се определи задачата, която трябва да се
постигне, да се установи, дали тя е оправдана с оглед целите на Договора
и дали е налице необходимата правна основа, позволяваща приемането
є.“ Същевременно следва да се отбележи, че от влизането в сила на ДЕС
се наблюдава по-ограничено позоваване на чл. 308 (стар 235) и на компетентността на Общността във външните отношения.
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§ 2. Съобразяване на правомощията с целите на Общността (чл. 308)
192. Чл. 308 позволява уточняването на правомощията спрямо целите на Общността. Предвид нейния функционален характер Договорът не є възлага
изрично всички необходими правомощия за постигане на поставените
цели. Следователно съществуват хипотези, при които Договорът възлага на Общността дадена цел, но не са налице разпоредби, позволяващи
постигането є. Преодоляването на такива празноти се урежда от чл. 308.
Прилагането на тази норма е възможно, когато едно действие на Общността е необходимо за функционирането на Общия пазар, за да бъде
осъществена дадена общностна цел и Договорът не предвижда необходимите правомощия за действие в тази посока. За да бъде използвана тази
възможност, следва да бъде прието единодушно решение на Съвета по
предложение на Комисията, след становище на Европейския парламент.

А. Условия за прилагане на чл. 308
193. За прилагането на чл. 308 е необходимо да бъдат налице три условия:
– Необходимо е предлаганата мярка да преследва една от целите на
Общността. Така чл. 308 не отменя принципа на предоставените правомощия, обявен в чл. 5, защото изрично препраща към целите на Общността. Целите на Общността са определени основно в чл. 3, но могат
също така да произтичат от други по-специфични разпоредби;
– В Договора трябва да липсват специфични правомощия за действие. Казано по друг начин, ако в Договора съществува разпоредба, която позволява да бъде постигната съответната цел, то следва да бъде използвана
тази разпоредба. СЕО санкционира всяко приложение на чл. 308, когато
Договорът е предвидил правомощия за действие. Съдът е изложил своето
разбиране в делото за общностните преференции. „От самата редакция
на чл. 235 (нов чл. 308) следва, че прилагането на тази норма като правна
основа за приемането на един акт, е оправдано, ако никоя друга разпоредба на Договора не възлага на общностните институции необходимите
правомощия за приемането на този акт“ (CJCE, 26 mars 1987, Commission
c/ Conseil, aff.45/86, rec. 1493; 27 séptembre 1988, Commission c/ Conseil, aff.
165/87, rec. 5545; 30 mai 1989, Commission c/ Conseil, aff. 242/87, rec. 1425).
Това решение се основава на волята да бъде съхранено институционалното равновесие, произтичащо от Договора. Прилагането на чл. 308 изисква единодушие в Съвета при обикновено консултиране на Европейския
парламент. Да бъде използван този ред на решаване вместо процедура с
квалифицирано мнозинство или процедура, която предполага по-широко
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участие на Парламента, би поставило под въпрос институционалното равновесие, изградено от Договора;
– На последно място, действието на Общността следва да бъде необходимо, за да бъде постигната в рамките на Общия пазар една от целите на
Общността. Преценката за тази необходимост има политически характер
и принадлежи на Съвета, който трябва да гласува с единодушие при спазване принципа на субсидиарността. Съдът би могъл да упражни контрол
над преценката за необходимост единствено в случай на явна грешка.
Поставян беше въпросът и дали чл. 308 създава задължение за Съвета
да действа винаги когато условието за необходимост е изпълнено. Съдът
обаче не възприе тази теза и разглежда чл. 308 просто като възможност,
„чието неприлагане няма за последица да засегне действителността на
едно решение“ (CJCE, 31 mars 1971, AETER, aff. 20/70, горецитирано).

Б. Практика по прилагането на чл. 308
194. След един начален период на въздържане динамиката на интеграционния
процес налага все по-честото прилагане на чл. 308. В рамките на дискусиите относно задълбочаването на Общността на срещата на върха в Париж
през 1972 г. се стига до заключението, че е целесъобразно да се използва
по-широко правилото на чл. 308. Потенциалът на тази разпоредба е изпитан в практиката. Някои нови политики, като защитата на околната среда
или развитието на научните изследвания, въведени в ЕЕА, по-рано бяха
развити от Общността въз основа на тази разпоредба, преди да бъдат
официално уредени в текста на ДЕО. Подобна е ситуацията с културата
и Договора от Маастрихт. Често впрочем вписването в Договора на дадени компетенции, осъществявани преди това по реда на чл. 308, се явява
способ за тяхното ограничаване както чрез изричното им определяне,
така и чрез стесняването на кръга на средствата, които могат да бъдат
използвани. Така например вписването на образованието бе свързано със
забраната тази компетентност да се използва с цел хармонизиране на националните законодателства (чл. 150, § 4). Подобен е случаят с културата
(чл. 151, § 5) и със здравеопазването (чл. 152, § 4).
195. Същевременно при разширяването на компетенциите, което се реализира
с ДЕС и вписването в Договора на принципа на предоставените правомощия, се забелязва връщане към стриктното тълкуване на чл. 308, което не
допуска използването на тази разпоредба като средство за разширяване
на общностните правомощия без промяна в Договорите. Съдът напомня
това по много ясен начин в своето становище относно допустимостта на
присъединяването на Общността към ЕКПЧ въз основа на чл. 308 и пре-
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пращането към Конвенцията в преамбюла на ЕЕА. Сезиран от Съвета
въз основа на чл. 300, Съдът отказва да се отиде толкова далеч. По този
повод той прецизира и своя прочит относно обхвата на чл. 308: „Чл. 235
(нов 308) има за цел да преодолее липсата на конкретни правомощия за
действие, възложени изрично или имплицитно на общностните институции от специални разпоредби на Договора, доколкото тези правомощия
са необходими, за да може Общността да осъществява своите функции
по постигането на дадена цел, поставена от Договора. Като съставна част
на един институционален ред, основан на принципа на предоставената
компетентност, тази разпоредба не може да бъде разглеждана като основа за разширяване областите на компетентност на Общността отвъд
общите граници, произтичащи от разпоредбите на Договора и в частност
от разпоредбите, определящи задачите и действията на Общността. Тя в
никакъв случай не може да бъде използвана като основа за приемане на
норми, които по своята същност биха имали за резултат промяна на Договора, извън определената затова процедура“ (CJCE, 15 novembre 1994,
Аvis 1/94, rec. I-5267).
196. Освен този стриктен прочит постепенното разширяване на общностните
правомощия прави случаите на прилагане на чл. 308 все по-редки. Хипотезите, при които днес се прибягва до чл. 308, са свързани основно
с външните отношения, енергетиката, уредбата на права на интелектуална собственост или създаването на агенции. Конвентът за бъдещето
на Европа определи, че е необходимо да се запази гъвкавостта, която
предоставя чл. 308, като разширява неговото приложение до всички
политики, в това число и в областта на Общата политика по външните
работи и сигурността и подчинява неговото използване на одобрение в
Европейския парламент. Конвентът задължава също така Комисията да
обръща внимание на националните парламенти относно предложенията
є, основани на тази норма, както и забранява използването на чл. 308
за осъществяването на хармонизация в области, по отношение на които
Договорът го изключва. В тези пунктове Конституцията отразява точно
предложенията на Конвента (чл. І-18). Разширяването на компетентността, което Конституцията осъществява по отношение на енергетиката (чл. ІІІ-256) и интелектуалната собственост (чл. ІІІ-176), ограничава
приложното поле на т.нар. клауза за гъвкавост, още повече че днес вече
се приема, че създаването на агенции следва да се извършва на основата на правните разпоредби, уреждащи съответната политика, а не на
основа чл. 308.
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§ 3. Особености на правомощията във външните отношения
197. Въпросът за правомощията на Общността във външните отношения
заслужава да бъде разгледан с оглед особеностите и значението на
практиката на Съда относно тяхното упражняване. Изрично предоставените външни компетенции на Общността са ограничени: валутна политика (чл. 111), обща търговска политика (чл. 133), научни изследвания
(чл. 170), околна среда (чл. 174), сътрудничество за развитие (чл. 177),
финансово и икономическо сътрудничество с трети страни (чл. 181-а),
асоцииране с една или повече държави и международни организации
(чл. 310). Следователно от кръга на изрично предоставените правомощия в областта на външните отношения е изключено всичко, което се
отнася до четирите свободи (свободно движение на хора, стоки, услуги и
капитали), които са основополагащи елементи на вътрешния пазар. Чл.
300, който урежда сключването на международни договори от Общността, отнася единствено към изричните правомощия, тъй като препраща
към случаите, „в които разпоредбите на настоящия Договор предвиждат
сключването на международни договори“. Един стриктен прочит на Договора би довел следователно до ограничаване на външната компетентност на Общността до изрично споменатите в него случаи.
198. Решението по делото AETR (по-горе № 190) обаче признава съществуването на подразбиращите се правомощия в тази материя с оглед гарантиране взаимната свързаност в упражняването на външната и вътрешната
компетентност. Доколкото съществува вътрешна общностна уредба в дадена област, Общността единствена има право да предприема действия
във външен план с оглед на това да се гарантира, че чрез договори, сключени от държавите членки, няма да бъдат поставени под въпрос съществуващите общностни политики. Оттук се ражда и идеята за паралелност
на вътрешните и външните правомощия. Упражняването от Общността на
дадена вътрешна компетентност има за последица възникването за нея
на изключителното право да води външна политика в съответната област.
В решението по делото Kramer СЕО отива още по далеч, като не подчинява повече упражняването на външна компетентност на съществуването
на вътрешната за Общността уредба, доколкото едно действие във външен план е необходимо за осъществяване целите на Общността (CJCE,
14 juillet 1976, aff. 3 et 6/76, rec. 1279; CJCE, 26 avril 1977, Аvis 1/76, rec.
741). Паралелността между външната и вътрешната компетентност на
Общността изглежда абсолютна. Според концепцията, застъпена в становище 1/76: „Винаги когато Общностното право урежда за общностните институции правомощия с оглед реализирането на дадени цели, Общността
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е натоварена с компетентността да поеме международните ангажименти,
необходими за постигането на тази цел, дори при отсъствието на изрична
разпоредба в тази посока. Това заключение се налага също и във всички
случаи, когато вече са упражнени вътрешните правомощия за приемането
на мерки, които са част от дадена обща политика. Същевременно външната компетентност на Общността не се ограничава единствено до тази
възможност. Ако вътрешните общностни разпоредби са приети по повод
сключването и влизането в сила на международен договор, така както е в
конкретния случай… компетентността да бъде ангажирана Общността по
отношение на трети страни произтича по подразбиране от разпоредбите
на Договора, уреждащи вътрешната компетентност, доколкото участието
на Общността в международния договор… е необходимо за постигането
на една от нейните цели.“
199. Същевременно по повод сключването на Договора от Маракеш, уреждащ създаването на Световната търговска организация, Съдът стига до
отхвърляне на системното прилагане на паралелността. В своето становище 1/94 (CJCE, 15 novembre 1994, rec. I-5267; вж. също CJCE, 24 mars
1995, Аvis 2/92, rec. I-521; както и по-нова формулировка CJCE, 7 février
2006, Аvis 1/03, Convention de Lugano, още непубликувано) СЕО потвърждава разширителното тълкуване на понятието обща търговска политика
(чл. 133), което следва да се прилага не само по отношение на търговията със стоки, които единствено са взети предвид при сключване на
ДЕИО, но може да се разпростре също по отношение на услугите, когато
е налице предоставяне на услуги през граница. Противно на това обаче,
когато предоставянето на услуги е свързано с придвижване на предоставящия услуги или на ползвателя на услуги, то е изключено от общата
търговска политика поради съществуването на специални разпоредби
в Договора, които уреждат свободното движение на хора. Що се отнася
до подразбиращите се правомощия, Съдът не потвърждава идеята за
общо приложение на принципа на паралелните правомощия. Не могат
да съществуват подразбиращи се външни правомощия, освен ако не са
уредени вътрешни норми, които могат да бъдат засегнати от съответния договор. Така, ако не е осъществена пълна хармонизация в дадена
област на общностно ниво, държавите членки остават компетентни да
сключват международни договори в тези области. Съдът подчертава, че
при отсъствие на вътрешни разпоредби сключването на международни
договори от Общността има изключителен характер. Тази възможност
не може да бъде използвана, освен когато общностните цели не могат
да бъдат постигнати по друг начин, в частност чрез вътрешни мерки,
приложими по отношение на гражданите на трети страни.
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200. Вследствие на това в редица случаи един договор е свързан с област,
в която за дадени аспекти е компетентна Общността, а за други – държавите членки. В тази хипотеза се прилага формулата на т.нар. смесен
договор, страна по който са Общността и нейните държави членки. Държавите членки и Общността имат задължението да сътрудничат в хода на
преговорите, сключването и прилагането на договора. Дори когато компетентността принадлежи единствено на Общността, е възможно да се
налага сключването на смесен договор, ако той следва да се прилага и в
отвъдморските територии, които не влизат в териториалното поле на прилагане на Договора. Съответните държави членки ще трябва да участват
в договора като страна наравно с Общността по отношение на тези територии. По време на преговорите за Договора от Амстердам преговарящите страни отчитат затрудненията, които може да породи разпределянето
на общностните правомощия в области, свързани с международно договаряне. Поради тази причина е въведена възможността за разширяване
на общностната компетентност без промяна в Договора по отношение на
споразумения, свързани с услугите и интелектуалната собственост, доколкото те не се покриват от чл. 133 (чл. 133, § 5). Такова решение за
разширяване на компетентността на Общността следваше да се приеме с
единодушие от Съвета по предложение на Комисията, след консултиране
на Европейския парламент. Тази възможност не беше използвана нито
веднъж и беше отменена от Договора от Ница.
201. Договорът от Ница разширява приложението на чл. 133 до сключването
на договори в областта на услугите или свързани с търговски аспекти на
правата на интелектуална собственост, като не изключва прилагането
му и по отношение на други елементи на тези права въз основа на последващо решение на Съвета, взето с единодушие. Това разширяване
беше постигнато с цената на специфични разпоредби, които запазват
смесения характер на договорите, свързани с услуги в сферата на културата и аудиовизията, образователните услуги, също както и социалните
услуги и услугите в областта на хуманната медицина, които следва да
се сключват чрез общ договор от държавите членки. Освен това, когато
Договорът забранява хармонизирането на законодателствата във вътрешен план, Общността не може да сключва договори, които водят до
такава хармонизация. От друга страна договор в област, в която Общността все още не е упражнила своята компетентност, може да бъде
сключен с единодушно решение на държавите членки. Още по-интересно е това, че според ревизирания текст на чл. 133 Съветът и Комисията
трябва да следят за това сключените международни договори да бъдат
съвместими с установените във вътрешен план норми и политики, дока-
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то досега се приемаше, че чрез сключването на международни договори
могат да бъдат изменяни вътрешните общностни разпоредби. Така би
следвало да се приеме, че в областта на общата търговска политика
Общността може да сключва единствено международни договори, които кодифицират статуквото. Не е ли по-логично да се приеме, че тази
норма не забранява сключването на нови договори, а просто установява
задължение за внимание, което е по-скоро една препоръка, отколкото
конкретна правна обвързаност. Накрая учудващо е, че докато общата
търговска политика е в изключителна компетентност на Общността, § 5,
който се отнася до търговските аспекти на услугите и правата на интелектуална собственост, не забранява запазването и сключването на
международни договори от държавите членки в тези области, при условие че спазват Общностното право и останалите международни договори, които са в сила. Със сигурност тази разпоредба не следва да се
прилага всички отношения, които се покриват от чл. 133, а единствено
до областите, по отношение на които Договорът от Ница разширява компетентността на Общността, т.е. до услугите и търговските аспекти на
правата на интелектуална собственост, доколкото те не са били обект
на общностна компетентност така, както тя е дефинирана в становище
1/94. Това обаче не променя факта, че един сектор от общата търговска политика не съставлява част от изключителната компетентност на
Общността. Така разширяването на компетентността на Общността е
извършено на цената на едно значително усложняване на приложимите
правила. Очевидно авторите на договорите са премерили внимателно
това, което отстъпват на Общността, като са скрепили всяко предоставено правомощие с грижовно пресметнати гаранции. Нямаме основание
да се съмняваме, че тълкувателите на тези правила ще имат още много
работа. Конвентът за бъдещето на Европа предложи опростяване на
разпоредбите относно общата търговска политика, чиито режим се обединява. Всички договори следва да бъдат подчинени на общи правила
и да се сключват с квалифицирано мнозинство, с изключение на договорите в областите на предоставяне на услуги, свързани с придвижване на
хора, и в областта на търговските аспекти на правата на интелектуална
собственост, когато се отнасят до области, в които се изисква единодушие за приемането на нормативната уредба във вътрешнообщностен
план. Вследствие на френско въздействие единодушие се изисква също
и за договорите относно търговия с услуги в областта на културата и
аудиовизията в случаите, когато те носят риск от засягане на културното
и езиковото многообразие в Съюза. Накрая Конституцията се опитва да
рационализира доктрината AETR. При липсата на изрична външна ком-
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петентност Съюзът разполага с изключителна компетентност да сключи
международен договор, „ако сключването на този договор е предвидено
от законодателен акт на Съюза или е необходимо с оглед упражняването на неговата вътрешна компетентност, или засяга вътрешен акт на
Съюза“. Конституцията налага прилагането на единодушие в областта
на социалните услуги, образованието и здравеопазването в случаите,
когато съществува риск да бъде затруднена националната организация
на тези услуги. Тази промяна е вследствие искане на северните държави членки, породено от притесненията им от евентуална либерализация
на тези услуги в рамките на СТО. Честно казано, като се има предвид
използваният критерий, изборът между квалифицирано мнозинство
и единодушие ще бъде повод за трудни дискусии, както и в областта
на културата. Конституцията разширява също така по отношение на
всички видове услуги, а не само по отношение на услугите, свързани
с придвижване на хора, както и по отношение на преките инвестиции,
правилото, според което е необходимо гласуване с единодушие относно
сключването на международен договор, когато се изисква гласуване с
единодушие за приемане на мерки в съответната област във вътрешен
план. В заключение налице е ограничен напредък в областта на общата
търговска политика (чл. ІІІ-315).

§ 4. Същност на общностните компетенции
202. Така както Договорът не съдържа списък с компетенциите на Общността,
той не стъпва и на цялостно развита теория относно общностните правомощия. В хода на своята практика СЕО тук отново обрисува контурите на
такава теория. В оперативен план следва да бъдат разграничавани изключителните компетенции, конкуриращите се компетенции и допълващите
компетенции. По принцип Общността разполага с конкуриращи се и допълващи компетенции, а с изключителни компетенции – по изключение.

А. Изключителна компетентност
203. В областите, в които Общността разполага с изключителна компетентност, единствено тя има право да предприема действия, като всяка намеса на държавите членки е изключена. СЕО е постановил, че Общността разполага с изключителна компетентност в две области: общата
търговска политика (чл. 133) и съхраняването на биологичните морски
ресурси (чл. 102 от договора за присъединяване от 1972 г.). Към този
списък следва да бъдат прибавени правомощията в областта на парич-

117

ната политика, които не могат да имат друг характер, освен на изключителни правомощия, доколкото съществува единна парична единица.
Съдът определя ясно изключителния характер на общностната компетентност в областта на общата търговска политика в своето становище
1/75: „Тази политика е уредена от разглеждания член в перспективата на
функционирането на Общия пазар, за да бъде защитен общият интерес
на Общността, в рамките на който особените интереси на държавите
членки трябва да се съобразят реципрочно. Тази концепция очевидно
е несъвместима със свободата, която биха запазили държавите членки, в случай на паралелна компетентност да търсят отделното удовлетворяване на техните специфични интереси във външните отношения с
риск да засегнат защитата на общия интерес на Общността“ (CJCE, 11
novembre 1975, Аvis 1/75, rec. 1355). В областта на биологичните морски ресурси изключителната компетентност на Общността е определена в решенията Kramer (CJCE, 14 juillet 1976, aff. 3 et 6/76, rec. 1279) и
Commission c/ Royaume-Uni (CJCE, 5 mai 1981, aff. 804/79, rec. 1045).
Съдът е установил също, че компетентността, упражнявана в рамките
на чл. 95 (вътрешен пазар), няма характера на изключителна компетентност. Въпреки че Белгия и Европейският парламент пледират за
наличието на такава компетентност, Съдът декларира: „…принципът на
субсидиарността е в сила, когато законодателят прилага чл. 95 ДЕО,
доколкото тази разпоредба не му възлага правомощието да урежда
икономическите дейности във вътрешния пазар, а компетентността да
подобрява условията на неговото изграждане и функциониране чрез
премахването на пречките пред свободното движение на стоки и пред
предоставянето на услуги, или премахването на изкривявания в областта на конкуренцията“ (CJCE, 10 décembre 2002, British American Tobacco
et Impérial Tobacco, aff. C-491/01, rec. II-11453).
204. Съществуването на изключителна компетентност не води до невъзможност да бъде поставен въпросът за намесата на една държава членка в
упражняването на тази компетентност. В действителност, ако Общността не използва своята изключителна компетентност, това може да доведе до създаването на празнота в нормативната уредба поради задължението да не бъдат предприемани действия от страна на държавите
членки. Имат ли тогава държавите членки възможността да преодолеят
тази празнота? В областта на общата търговска политика в решението
си по делото Donckerwolcke Съдът постановява, че държавите членки не
могат да предприемат действия, освен въз основа на нарочно възлагане
от Общността (CJCE, 15 décembre 1976, aff. 41/76, rec. 1921). Така се
съчетават изискванията на изключителния характер на компетентност-
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та с нуждата да се запълни една нормативна празнота вследствие бездействието на Общността. Необходима е обаче изричната намеса на
Общността, за да бъде налице това оправомощаване. В решението по
делото Bulk Oil (CJCE, 18 février 1986, aff. 174/84, rec. 559). Съдът смекчава практиката си, като декларира, че изключването от един регламент
на един специфичен сектор, в частност вноса на петрол, има действието на нарочно възлагане по смисъла на решението Donkerwolcke. В
решението Commission c/ Royaume-Uni (горецитирано) Съдът тръгва по
друг път, като приема, че в случай на нормативна празнота държавите
членки следва да действат като носители на общия интерес във взаимодействие с Комисията, което предполага контрол над едностранните им
действия.
205. Следва ли общата търговска политика и управлението на биологичните
морски ресурси, заедно с паричната политика, да бъдат разглеждани
като единствените области, в които Общността разполага с изключителна компетентност? При липсата на дефиниция в Договора СЕО прилага
казуистичен подход. Той се произнася по представените пред него случаи, без да изведе общи критерии, позволяващи да бъде определена
изключителната компетентност. Освен това въвеждането на принципа
на субсидиарността в Договора (чл. 5) води до необходимостта да бъдат
идентифицирани областите на изключителна компетентност, доколкото
принципът на субсидиарност не е приложим спрямо тях.
206. В съобщение до Съвета и Европейския парламент относно принципа на
субсидиарността (sec. (92) 1990 final, 27 octobre 1992) Комисията предлага изключителната компетентност да бъде определяна въз основа на два
кумулативно дадени критерия: наличието на ясно и точно задължение за
реакция на Общността и наличието на отказ от правото на едностранно
действие на държавите членки. Същевременно може да бъде поставен
въпросът дали отказът от правото на едностранно действие е работещ
критерий, доколкото при мълчанието на Договора по този въпрос констатирането на отказ е по-скоро последица от съществуването на изключителна
компетентност, отколкото показател за нейното наличие. В заключенията
от Единбург относно субсидиарността Европейският съвет не дава определение на изключителната компетентност. Същевременно обща насока
би могла да бъде извлечена от следния пасаж: „втората и трета алинея
на чл. 3 В (нов 5) се прилагат, доколкото Договорът предоставя на съответната институция избора да предприеме или да не предприеме действие, както и правото да решава същността и обхвата на действието“. С
други думи, когато Общността не разполага с правото да преценява нито
целесъобразността, нито обхвата на своето действие, ще бъде налице из-
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ключителна компетентност. Тази ръководна насока обаче не се възприема от Протокола относно субсидиарността към Договора от Амстердам,
тъй като авторите не са искали по този повод да дадат определение на
понятието изключителна компетентност. Същевременно, както уточнява
и Протоколът, ръководните насоки от Единбург запазват тяхната сила.
Следва да се подчертае, че съществуването на задължение за действие,
макар да е от значение за преценка на субсидиарността, не забранява
по принцип намесата на държавите членки, доколкото Общността не е
предприела действия. Следователно е необходимо да се намери по-ясна
дефиниция. Би следвало да бъдат предмет на изключителна компетентност областите, в които Договорът възлага на Общността да предприеме
мерки, в които каквото и да е действие на държавите членки би лишило от
ефективност действието на Общността. Тези случаи са редки.

Б. Конкурираща се или поделена компетентност
207. Общностните компетенции са поначало конкуриращи се компетенции, т.е.
държавите членки остават компетентни, докато Общността не е предприела действия. Често се използват и термините „поделена“ или „паралелна“
компетентност, но тези понятия оставят впечатлението, че Общността и
държавите членки са едновременно компетентни в една и съща материя.
Случаят, разбира се, не е такъв, тъй като държавите членки губят възможността да предприемат действия от момента на влизане в сила на
общностната уредба в съответната област. Въпреки това Конституцията
възприема понятието поделена компетентност.
208. Във връзка с конкуриращите се правомощия по аналогия с американското конституционно право се използва и терминът общностно предимство.
От момента, в който Общността е предприела мерки, държавите членки не могат да извършват действия в областта, предмет на общностната
интервенция. Областта се намира в предимство на Oбщността. Казва се
също, че в този случай е налице фактическа изключителна компетентност.
Същевременно ситуацията е съвсем различна от случая на същинска изключителна компетентност такава, каквато беше описана в т. А. Когато
компетентността на Общността в дадена област стане изключителна
вследствие на общностното предимство, винаги е възможно тя да възстанови предишния си статут при отмяна на общностната уредба. Тогава
държавите членки ще имат отново свободата да приемат законодателство
в съответната сфера. В случаите, когато е налице същинска изключителна компетентност, държавите членки не могат да възстановят изгубената
компетентност освен чрез промяна в Договора.
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209. При наличие на общностно предимство е необходимо да бъде точно определен обхватът на областта, за която се отнася то. В действителност
този обхват определя сектора, в който държавите членки са лишени от
властта да приемат правна уредба, тъй като периметърът на свободно
решаване на държавите зависи от полето на общностното предимство.
Държавите членки отново са свободни да решават, ако излязат от него.
Но дори в полето на общностното предимство може да остане място за
действие на държавите членки. Такъв ще бъде случаят, ако общностната уредба овластява държавите да предприемат действия. Ако не
е налице такава хипотеза и ако общностната уредба съдържа видима
празнота, следва да се прецени дали Общността е имала намерение да
упражни изцяло своята конкурираща се компетентност. При отрицателен отговор все още остава място за приемане на национална уредба,
при условие че тя не поставя под въпрос ефективността на общностната
уредба (CJCE, 26 février 1976, Tasca et SADAM, aff. 65/76, rec. 291 et aff.
88 а 90/75, rec. 3230). За сметка на това обаче, ако хармонизацията на
общностно ниво е пълна, всяко действие от страна на държавите членки
е забранено, докато трае общностното предимство. В определени области обаче не може да има пълна хармонизация, защото общностната
компетентност е ограничена до определянето на минимални правила,
като държавите членки остават свободни да приемат обвързваща в поголяма степен уредба (напр. чл. 137, § 4).
210. Същевременно съществуват и хипотези, при които изчерпателното упражняване на дадена компетентност от Общността не води до лишаване
от възможност за каквото и да е действие от страна на държавите членки,
въпреки че те са силно ограничени. Чл. 95 ДЕО овластява в § 4 държавите членки да запазят действието на дадена национална уредба, ако това
е оправдано от важни изисквания, посочени в чл. 30 (обществен морал,
обществен ред, обществена сигурност, за защита на живота и здравето
на хората и животните или опазване на растенията, за защита на националните богатства с художествена, историческа или архитектурна стойност или за защита на индустриалната или търговската собственост) или
свързани със защита на околната среда или работната среда. Освен
това § 5 на същия член, въведен от договора от Амстердам, позволява
на държавите членки да приемат нови мерки, доколкото те се основават
на нови научни доказателства относно опазването на околната среда
или на работната среда. Тази възможност за ограничаване действието
на общностния режим е силно ограничена от Общностното право, тъй
като Комисията може да потвърди или отхвърли тези мерки, след като
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провери дали те представляват своеволна дискриминация или скрита
форма на ограничение на вътрешнообщностната търговия.

В. Допълваща компетентност и области на подкрепа
211. Една от хипотезите, когато общностното предимство не в сила, е свързана с областите, в които Общността има за единствена задача да координира и подпомага действията на държавите членки. В този случай
компетентността на общността се явява допълваща тази на държавите
членки и не може я замести. Такъв е случаят на общностните правомощия в материята на заетостта, образованието, културата, общественото
здраве, с изключение на нормите относно качеството и сигурността на
органите и веществата от човешки произход. Така, що се отнася до хуманитарната помощ, Съдът напомня, че „компетентността на общността не
е изключителна и че вследствие на това няма пречка държавите членки
да упражняват колективно …своите правомощия в тази насока“ (CJCE,
30 juin 1993, Parlement européen c/ Conseil et Commission, aff. C 181/91
et 248/91, rec. I-3685). Същевременно дори и тук, ако държавите членки остават свободни да действат, те не могат да поставят под въпрос
общностните действия, предприети в тези сектори. Това задължение
произтича от чл. 10, който налага на държавите членки „да се въздържат
да създават затруднения пред осъществяването на целите на Общността“. Признаването на допълваща компетентност е придружено често от
забрана да се пристъпва към хармонизация на законодателствата (вж.
областите на образованието и културата).

§ 5. Уредба на компетентността в Конституцията
212. Макар да съществуваше силен стремеж за внасяне на яснота в материята на компетентността, предварителните дебати в Конвента показаха, че идеята за уреждане на изчерпателен списък с правомощия е
по-слабо подкрепена. Акцентът беше поставен върху необходимостта
от изясняване дефиницията на различните видове компетентност и
върху необходимостта от точното определяне на всяка компетентност
като изключителна, конкурираща се (или поделена според израза, който
изглежда допадна повече на Конвента) или допълваща. Водени бяха и
по-задълбочени работи в рамките на специална работна група относно
допълващите компетенции (определени като действия за подкрепа). От
своя страна Комисията, изглежда, не беше възприела това послание и
проектът на нейните служби, наречен „Пенелопа“, не съдържаше никак-
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во определение относно компетентността. Той правеше разграничение
между основни политики, подпомагащи политики и допълващи действия, без да извежда различни правни последици от тези определения,
освен забраната да се осъществява хармонизация в областите на допълващи действия. В този подход би могло да се наблюдава опит чрез
един политически прочит да се избегнат правните ограничения пред
дейността на Комисията, но това разбиране не съответстваше ни наймалко на стремежа към яснота, изразен в рамките на Конвента. Затова Конвентът предпочете да приложи един по-традиционен подход и
да възпроизведе традиционната триада на изключителни, поделени и
допълващи компетенции или действия за подкрепа, координиране или
допълване, като изхожда в значителна степен от практиката на СЕО.
Без да се вписва изцяло в логиката на изчерпателното уреждане, Конвентът изброява различните правомощия, като ги класифицира в категории. Същевременно той не засяга функционалния подход, който може
да бъде открит в разпоредбите, свързани с вътрешния пазар (чл. ІІІ-130
и следващи). Така проектът за Конституция разпределя областите на
общностно действие между тези три категории компетентност, без да
прави съществени изменения спрямо настоящото положение (чл. І-12).
Конвентът се придържа към едно стриктно разбиране за изключителните правомощия на Съюза: валутна политика, обща търговска политика
и митнически съюз, запазване на биологичните морски ресурси, политика за защита на конкуренцията във връзка с правилата, необходими
за функциониране на вътрешния пазар. Това изброяване се въвежда в
Конституцията, като същевременно се утвърждава и доктрината AETR
относно външните компетенции. Предвидено е, че Съюзът разполага
с изключителната компетентност да сключва международни договори,
когато това е предвидено в законодателен акт, необходимо е за упражняване на неговата вътрешна компетентност или може да засегне или
измени действието на приети общи правила (чл. І-13). По отношение на
случаите на поделена компетентност Конвентът предлага един неизчерпателен списък, в който отнася към „основните“ области на такава компетентност, което предполага, че съществуват и други области на такива правомощия. Това означава, че всяка компетентност, уредена в дял
ІІІ, следва да бъде разглеждана като поделена, ако не фигурира нито в
списъка на областите, предмет на изключителна компетентност, нито
сред областите на действия за подкрепа, координация или допълване,
доколкото те са изчерпателно изброени. В този контекст Конституцията
посочва като поделена компетентност вътрешния пазар, социалната политика в границите, определени от Конституцията, социалното, иконо-
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мическо и териториално единство, земеделие и риболов, с изключение
на съхранението на морските биологични ресурси (изключителна компетентност), околната среда, защитата на потребителите, транспортът,
трансевропейските мрежи, енергетиката, пространството на свобода,
сигурност и правосъдие, общественото здраве, научните изследвания,
сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ (чл. І-14). Сред
тях единствената наистина нова политика е енергетиката. Обхватът на
правомощията в отделните области е определен в третия раздел, който се отнася до политиките на Общността. Направеният избор невинаги
почива на ясна логика. Така например политиката за научно развитие,
политиката за сътрудничество за развитие и хуманитарното сътрудничество са определени като области на поделена компетентност, въпреки че е изрично уточнено, че в тези сфери не се прилага общностното
предимство. Това категорично са дейности на подпомагане и те следва
да бъдат вписани в тази категория. Несъмнено е налице избор, насочен
към политическа яснота, за сметка на юридическата логика. Конституцията уточнява изрично, че общностното предимство не е окончателно и
че държавите членки могат да възстановят правомощията си, ако Съюзът престане да ги упражнява (чл. І-12, § 2). Що се отнася до действията
на подкрепа, координиране и допълване, Конституцията не предвижва
никакви нововъведения, като определя като такива здравеопазването,
индустрията, културата, туризма, образованието, младежта, спорта,
професионалното обучение, гражданската защита, административното
сътрудничество. Спортът и туризмът представляват нови области на
действие (чл. І-17). Същевременно дефинирането същността на компетенциите в областта на ОПВРС (чл. І-16), също както и на координацията
на икономическите политики и политиките за заетост (чл.І-15) се оказа
трудно и Конституцията отделя две специални разпоредби относно тези
правомощия, без да ги определя. Обективно погледнато, координацията
на икономическите политики можеше да бъде включена в действията
на подкрепа, допълване и координация, но тя не беше класифицирана
по този начин поради опасения да не бъде минимизирано значението
є. Що се отнася до ОПВРС, тя би следвало да е предмет на поделена
компетентност, но не е поставена в тази категория заради общностното
предимство. Същевременно то би могло да бъде изключено, както в случая на сътрудничеството за развитие. В областта на общностните компетенции, рационализирайки съдебната практика, Конституцията проявява по-скоро педагогическа функция, отколкото иновационен дух. Чрез
осъщественото от нея опростяване обаче, в някои случаи за сметка на
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юридическата прецизност, тя успя да обезоръжи негативните настроения на някои държави членки относно правомощията на Съюза.

Раздел 2. Граници при упражняването на общностните компетенции:
субсидиарност и пропорционалност
213. Понятието субсидиарност почива на идеята, според която властовите
правомощия следва да бъдат осъществявани възможно най-близко до
гражданите. И единствено в случаите, когато един въпрос не може да
се третира задоволително на това ниво, той може да бъде отнесен на
по-горното. Ако анализаторите отнасят концепцията за субсидиарността
към Аристотел и Свети Тома Аквински, нейното въвеждане в Общностното право се извършва главно след подписването на Римския договор.
Разбира се, контурите на субсидиарността биха могли да бъдат видени
в чл. 235 (нов 308), доколкото тази разпоредба подчинява намесата на
Общността на „необходимостта“ чрез визираното действие да бъде постигната една от целите на Общността. Освен това субсидиарността е
имплицитно заложена и в началното възлагане на правомощия на Общността. Но в тази хипотеза става въпрос за такова прилагане на субсидиарността, каквото е налице при създаването на всяка система, в която
съществуват по-голям брой нива на публична власт, когато е необходимо да се определи на кое ниво ще се упражнява всяка компетентност и
където се предполага, че властите, натоварени с разпределението на
правомощията, процедират по рационален начин, като избират най-подходящото ниво.
214. Първият систематичен преглед на принципа на субсидиарността е осъществен при изготвянето на проекта за Договор за Европейския съюз от
Европейския парламент. Проектът, приет от Парламента на 14 февруари 1984 г., отнасяше към принципа на субсидиарността както в Преамбюла, така и в член 12. Субсидиарността намира израз и при изработването на Единния европейски акт в рамките на компетентността, призната
на Общността в областта на околната среда. Чл. 130 R, § 4 (днес чл.
174) бележи вписването на принципа на субсидиарността в позитивното
Общностно право. Принципът обаче получава реален отглас при подготовката на Договора за Европейския съюз. Той има подкрепата както
на държавите, привърженици на федерализма, които виждат в него инструмент за създаване на една същинска федерална децентрализирана
система, така и на враждебно настроените спрямо федерализма, които
считат принципа като средство за ограничаване еволюцията във феде-
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рален план. Договорът от Амстердам прецизира принципа и особеностите на неговото прилагане в нарочен протокол.
215. Принципът се споменава повече от веднъж в текста на Договора:
•
В рамките на преамбюла на Договора за Европейския съюз той е представен като израз на принципа на непосредственото решаване на проблемите възможно най-близо до гражданите;
•
В чл. 2 от ДЕС субсидиарността се налага като принцип, приложим относно всички дейности на Съюза, следователно относно трите стълба
(ЕО, ОПВРС и ПВР);
•
Чл. 5 дава определение на субсидиарността и извежда зачитането є
като конституционен принцип на Общностното право, чието спазване
може да бъде контролирано от Съда;
•
С Договора от Амстердам към ДЕО е приложен Протокол относно прилагането на принципите на пропорционалността и субсидиарността. Той кодифицира част от ръководните насоки за прилагането на принципа на субсидиарността, изведени в заключенията на Европейския съвет в Единбург
от 11 и 12 декември 1992 г. и потвърждава останалите в своя преамбюл;
•
Парламентът, Съветът и Комисията подписват на 25 октомври 1993 г., и
междуинституционен договор относно прилагането на принципа на субсидиарността (RTDE, 1994, 147);
•
Накрая в рамките на компетенциите, възложени на Общността както от
Договора от Маастрихт, така и от Договора от Амстердам, общностното
действие често е изведено като допълващо това на държавите членки,
като прилагането на хармонизация на законодателствата е изключено,
което може да се разглежда като конкретен израз на субсидиарността
(напр. в чл. 149 и 150 относно образованието, професионалната квалификация и младежта, чл. 129 относно заетостта или чл. 152 относно
здравеопазването);
216. Принципът на пропорционалността е изведен и в практиката на СЕО като
средство за съобразяване на общностните действия с поставените цели.
Според този принцип предприетото действие не трябва да надхвърля
това, което е необходимо, за да бъде достигната търсената цел. Принципът е официално въведен с Договора от Маастрихт в чл. 3 B, ал. 3 (настоящ чл. 5) от ДЕО.

§ 1. Субсидиарността в текста на Договора
217. По време на преговорите за Договора от Маастрихт принципът на субсидиарността бележи неочакван успех. Това е свързано с контекста на
прилагане на ЕЕА и създаденото впечатление за възможното неограни-
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чено разширяване на общностните компетенции. От тази гледна точка е
важно, преди да се анализира принципът, да бъде очертана ситуацията,
в която той е развит.

А. Причини за въвеждане на принципа
218. Макар Общността да е функционална система, нейните компетенции са
определени във връзка с целите, за реализирането на които Договорът възлага правомощия на общностните институции. Правомощията се упражняват като функция на целите и когато е налице правна основа в Договора,
институциите могат да предприемат действия. Като се има предвид общият
характер на целите, особено относно въвеждането на вътрешния пазар,
полето на общностните компетенции може да бъде изключително широко.
Така например в началния период Договорът не възлагаше на Общността
правомощия в областта на културата. Същевременно доколкото произведенията на културата са предмет на търговски отношения, те могат да влизат
в полето на вътрешния пазар и по този начин някои аспекти на културния
сектор, например аудиовизията, попадат под уредбата на Общностното
право. В други области Общностното право обхваща например съзнателното прекъсване на бременността като форма на свободно предоставяне на
медицински услуги или професионалния спорт като форма на свободното
движение на работна сила. Така в държавите членки възниква впечатлението за едно безкрайно разрастване приложното поле на Общностното
право, тъй като всяка дейност, подведена под формата на икономическа
активност, може да бъде свързана с общия пазар.
219. Тази ситуация не поражда проблем в случаите, когато Съветът де юре
или де факто се произнася с единодушие. Прилагането на единодушието
осигурява на всяка държава членка ефективен политически контрол над
развитието на общностните компетенции, като є позволява да се противопостави на всяка инициатива, която не приема. ЕЕА променя съществено тази политическа ситуация, доколкото въвежда реално прилагане
на гласуването с квалифицирано мнозинство, като по този начин отнема
възможността на малцинството да контролира развитието на общностната компетентност. Към този институционен феномен следва да бъдат
прибавени резултатите от изпълнението на програмата за осъществяване на вътрешния пазар. Чл. 100 А (днес чл. 95) заменя гласуването с
единодушие с квалифицираното мнозинство като основно правило при
хармонизиране на законодателствата. Поглъщащият ефект на вътрешния пазар се проявява с пълна сила, за да премахне различията в нормативната уредба, които препятстват свободите на движение – области,
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които сами по себе си не са предмет на интеграционния процес, също
са засегнати. Самите държави, загрижени да премахнат изкривяванията
в конкуренцията, които могат да играят неблагоприятна роля за техните
икономически оператори, задълбочават още повече този процес, като
предлагат още по-детайлни мерки, което създава у гражданите впечатлението за съществуването на законодателна треска.
220. Последиците от този феномен са значителни:
•
Той предизвиква рефлекс на отхвърляне по отношение на една Общност,
разглеждана като една всеобхватна хармонизация на живота на гражданите, в която центровете на вземане на решения са отдалечени от тях;
•
Той води до опасения във федералните и силно децентрализирани държави, че Общността може да постави под въпрос вътрешното разпределение на компетенциите в тях, доколкото на общностно ниво се приемат решения, които според националното конституционно право влизат
в кръга на правомощията на регионалните власти или на властите на
съставните части на федерацията. Така общностната система засяга
вътрешното федерално равновесие;
•
Накрая – и това е основното притеснение на държавите членки – съществуват съмнения, че използването от Общността на нейните правомощия в областите на конкурираща се или поделена компетентност
при решения, приемани най-често с квалифицирано мнозинство, ще
ограничи значително свободата на държавите членки за сметка както на
националната идентичност, така и на необходимата гъвкавост.
•
Тези впечатления биха могли да доведат до решение за ограничаване
на общностните компетенции, докато в своята същност, макар това често да не се разбира добре, проблемът е свързан в по-голяма степен с
регулирането употребата на предоставените правомощия, отколкото с
техния обхват.
221. Вместо това обаче се стига до замяната на политическия контрол над
употребата на общностните компетенции такъв, какъвто съществува
преди Единния европейски акт чрез гласуването с единодушие, с правен
регулаторен механизъм. Този механизъм се реализира чрез вписването
на принципа на субсидиарността в Договора. Същевременно в политически план регулирането не представлява цел само по себе си. Да се
съхрани на всяко ниво както от Общността, така и от държавите членки
степента на компетентност, която може да се въздейства най-ефективно,
това означава също проблемите да се разглеждат на ниво най-близко до
гражданите. Затова понякога принципът на субсидиарността е определян и като принцип на непосредственото решаване на проблемите.
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Б. Понятие за субсидиарност
222. Ал. 2 на чл. 5 от ДЕО е посветена на принципа на субсидиарността. Той е
определен по следния начин: „В областите, които не са в обхвата на нейната изключителна компетентност, Общността не предприема действия
съгласно принципа на субсидиарността освен ако и доколкото целите на
предлаганото действие не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от
държавите членки и могат да бъдат по-успешно осъществени на общностно равнище заради обхвата и ефекта от предлаганото действие.“
223. Субсидиарността такава, каквато следва от чл. 5, е регулативен принцип
на упражняването на общностните компетенции. Тя няма никакво отношение към тяхното съществуване, а определя дали една съществуваща компетенция може да бъде упражнена или не. От това следва, че принципът
на субсидиарността не е приложим по своята същност спрямо изключителните правомощия, защото в този случай компетентността се упражнява от Общността. Следователно логиката на субсидиарността се състои в
това да се прецени дали в една област на неизключителна компетентност
Общността може да предприеме действия или следва да остави на държавите членки да законодателстват в съответната материя.
224. Формулировката, използвана от Договора, за да се определи субсидиарността, е отрицателна. Според нея: „Общността не предприема действия…“. Това показва, че функцията на принципа е да не оправомощава
Общността да предприема действия, освен когато условията за това са
изпълнени. Освен това на теория принципът на субсидиарността има
два аспекта. От една страна, той ограничава общностното действие, когато даден проблем може да бъде по-ефективно решен от държавите
членки. Но, от друга страна, той предполага извършването на действие
от Общността, когато то се налага като необходимо поради обхвата на
проблема и поради неспособността на държавите членки да намерят
ефективно решение. Протоколът относно субсидиарността взема предвид отчасти този положителен аспект, като възпроизведе заключенията
от Единбург и посочи в своя § 3, че „субсидиарността е динамично понятие, което трябва да се прилага в светлината на целите на Договора.
Тя позволява разширяването на действията на Общността в рамките
на нейните компетенции, когато обстоятелствата го изискват, и обратно
– тяхното стесняване или прекратяване, когато това действие вече не е
оправдано.“ Преценката за наличието на тези обстоятелства следва да
бъде извършена свободно от законодателя и евентуално производство
за установяване на неправомерно бездействие не би могло да бъде ос-
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новано единствено на мотива, че субсидиарността изисква предприемането на действия от страна на Общността.
225. Чл. 5 определя условията за преценка на субсидиарността, като подчинява намесата на Общността на двойната констатация, че държавите
членки не могат да осъществят по задоволителен начин целите на Договора и че поради този факт тези цели могат да бъдат реализирани подобре на общностно ниво. Преди да предприеме действия, законодателят трябва да пристъпи към проверка, за да определи дали условията за
спазване на субсидиарността са изпълнени. Параграф 3 на Протокола
относно субсидиарността посочва кои са елементите, които трябва да
бъдат взети предвид:
•
Има ли въпросът транснационални аспекти, които не могат да бъдат
уредени по задоволителен начин на национално ниво;
•
Дали едно национално действие или едно непредприемане на действия от страна на Общността ще бъде в противоречие с изискванията на
Договора поради нарушаване равните условия на конкуренция, поради
създаване на пречки пред търговския обмен, които следва да бъдат отстранени, и също така би ли засегнало сериозно такова действие интересите на държавите членки?;
•
Има ли евентуалното общностно действие явни преимущества поради своите измерения или своя ефект спрямо действие на държавите членки?
•
Протоколът не уточнява дали тези три елемента са кумулативни или,
както следва от заключенията от Единбург, алтернативни. Като се има
предвид тяхната същност обаче, следва да се приеме, че тези елементи трябва да се прилагат алтернативно. Протоколът уточнява, че тази
оценка следва да бъде направена въз основа на качествени критерии и
доколкото е възможно – на количествени.
226. По отношение анализа на тези елементи могат да бъдат поставени определени въпроси:
•
Неефективността на действието на държавите членки следва да бъде
оценявана в сравнение с настоящото действие на държавите членки
спрямо общностните цели или следва да бъдат взети предвид евентуалните бъдещи действия на национално ниво? Доколкото Договорът
обаче налага да се прецени дали целите „могат да бъдат“ реализирани
от държавите членки, а не дали понастоящем се реализират от тях, съществува основание да се приеме, че трябва да бъдат взети предвид и
евентуалните бъдещи действия;
•
Дали действието на държавите членки, посочено в чл. 5, следва да бъде
самостоятелно или колективно? Или казано по друг начин, евентуално
междуправителствено сътрудничество следва ли да бъде взето предвид
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при оценка на субсидиарността? Положителният отговор на този въпрос
според някои мнения би довел до извода, че държавите членки имат
правото да осъществяват целите на Договора извън общностната рамка, с изключение на случаите на изключителна компетентност, което не
съответства на Общностното право, и би поставило под въпрос самото
съществуване на Общността. Същевременно СЕО не е изключил възможността за колективно действие на държавите членки в областта на
сътрудничеството за развитие, доколкото компетентността на Общността не е изключителна: „компетентността на Общността в тази област не
е изключителна. Следователно държавите членки имат правото да поемат ангажименти към трети страни, колективно или самостоятелно, както и съвместно с Общността...“ (CJCE, 2 mars 1994, Parlement c/ Conseil,
aff. C-316/91, rec. I-625). Вярно е обаче, че сътрудничеството за развитие
е област, в която Общността има само допълващата компетентност да
координира и подпомага действията на държавите членки. Не е основателно да се приеме, че тези съждения биха могли да се приложат и за
области на конкурираща компетентност като вътрешния пазар;
•
Общността може ли да се намеси, когато действието на частни партньори, например гражданите, е достатъчно, за да бъде реализирана поставената цел? Според някои в рамките на проверката по субсидиарността
следва да бъде включен и анализ относно алтернативата „регулиране или
нерегулиране“. Подобен анализ може да бъде наложен от специфични
разпоредби. Така чл. 138 налага на Комисията да консултира социалните партньори, преди да прецени дали едно действие е необходимо, и да
направи съответното предложение. Но това е специална норма и чл. 5
на Договора я отнася единствено към действията на държавите членки.
Същевременно в практиката на Комисията съществуват случаи, в които
тя е стимулирала икономическите оператори да приемат незадължителни
ръководни насоки, в замяна на което Комисията не предлага обвързващи
законодателни мерки.
227. Във връзка с контрола по спазване на субсидиарността се очертаваха
две възможности: да бъде организиран политически контрол или да
се установи съдебен контрол, предварителен или последващ. Що се
отнася до политическия контрол, една бледа негова проява може да
бъде открита в Протокола относно ролята на националните парламенти в ЕС, приложен към Договора от Амстердам. Той предвижда, че
Конференцията на специализираните органи по общностните въпроси
(COSAC), която обединява национални парламентаристи от специализираните комисии, компетентни по европейските въпроси, може да отправя до Парламента, Съвета и до Комисията становища, който се от-
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насят именно до субсидиарността. Що се отнася до съдебния контрол,
той се осъществява в рамките на общия контрол за действителност на
общностните актове. Същевременно стои въпросът за обхвата на контрола, който може да упражнява СЕО. Като се има предвид широката
свобода на преценка, предоставена на институциите, които имат правомощия в законодателната област, контролът би следвало да бъде
минимален и да има за предмет съществуването на преценка относно
субсидиарността от страна на общностния законодател и отсъствието на явна грешка в тази преценка. До настоящия момент СЕО се е
интересувал основно от мотивите в проверката на субсидиарността.
В свое решение от 13 май 1997 г. СЕО приема, че не е необходимо
законодателят да мотивира изрично проверката на субсидиарността. Достатъчно е той да уточни по задоволителен начин, че неговото
действие е съобразено с принципа на субсидиарността (CJCE, 13 mai
1997, Allemagne c/ Parlement européen et Conseil de l’Union européenne,
aff. C-233/94, rec. I-3405). В делото, свързано с директивата относно
уредбата на работното време, Съдът се ограничава да отбележи, че
Съветът е констатирал, че визираната цел изисква действие на Общността, без да навлиза в подробности относно тази проверка (CJCE,
12 novembre 1996, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
c/ Conseil de l’Union européenne, aff. C-84/94, rec. I-5793). Контролът
относно мотивировката на субсидиарността би следвало да се осъществява съобразно изискванията, поставени в това отношение от § 3
на Протокола относно субсидиарността (вж. по-долу № 227). В същото
време обаче изглежда Съдът няма повече намерение да се задоволява с един формален контрол относно мотивацията. В действителност
по отношение на актовете, които се основават на чл. 95, СЕО проявява много по-решителен подход. Той извършва проверка доколко
разликите в законодателството на държавите членки оправдават предприемането на действия от страна на Общността поради това, че те
биха могли да представляват пречка за вътрешния пазар, също както
и дали интензивността на предприетото действие не надхвърля това,
което е необходимо, за да бъде постигнат целеният резултат (CJCE,
10 décembre 2002, British American Tobacco et Imperial Tobacco, aff. C491/01, rec. I-11453; CJCE, 22 mai 2003, Commission c/ Allemagne, aff.
C-103/01, rec. I-5369).
228. Конвентът за бъдещето на Европа намери за необходимо да бъде засилен контролът относно субсидиарността, като се създаде по-тясна връзка между политическия и съдебния контрол. Така националните парламенти ще имат правото да представят заключения по предложенията на
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Комисията с оглед на субсидиарността. Комисията ще бъде задължена
да преразгледа свое предложение в случай на мотивирано становище,
идващо от национални законодателни органи, които разполагат с повече
от една трета от гласовете, предоставени на националните парламенти
(два гласа на еднокамарен парламент и по един глас на всяка камара
на двукамарен парламент). След приемането на даден акт държавите
членки ще имат също правото да оспорят неговата действителност по
реда на производството за отмяна на неправомерни актове на институциите, чрез жалба на националния парламент или някоя от неговите
камари. Протоколът относно субсидиарността, подготвен от Конвента,
уточнява също, че проверката относно субсидиарността, която има за
цел да сравни ефективността на общностното действие спрямо това на
държавите членки, трябва едновременно с това да държи сметка и за
евентуалните действия на местните и регионалните власти. Накрая сливането на Съюза и Общността има за последица да разшири безусловно
прилагането на принципа на субсидиарността относно дял V (ОПВРС) и
дял VI (ПВР). По този пункт Конституцията следва проекта на Конвента
(чл. І-11, § 3 и Протокол относно субсидиарността).

В. Процедурни аспекти
229. Условията на прилагане на принципа произтичат от протокола, от заключенията от Единбург и от междунституционния договор относно прилагането на принципа на субсидиарността. Най-важният въпрос от този
порядък несъмнено е дали всяко предложение следва да бъде обект на
предварителна проверка относно субсидиарността, преди каквото и да е
разглеждане по същество. Отговорът е отрицателен и в заключенията от
Единбург се уточнява, че проверката относно субсидиарността не може
да бъде разделена от общото обсъждане на едно предложение. Този
принцип се потвърждава в чл. 11 на Протокола. В тази връзка според
заключенията от Единбург всяка държава членка има възможността, при
спазване на вътрешния правилник, да изисква да бъде отнесена в Съвета проверката на всяко предложение, за което счита, че представлява
проблем по отношение на субсидиарността. В този случай проверката
ще се отнася не само до субсидиарността, но до цялото предложение.
Ако мнозинството, необходимо за приемането на едно предложение,
не е достигнато, предложението може да бъде изменено, проверката
може да продължи с оглед съобразяването є с чл. 5 разглеждането на
предложението може да бъде преустановено. Това не препятства правото, признато от вътрешния правилник на членовете на Съвета или на
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Комисията да поискат гласуване, нито задължението да бъде поискано
становището на Европейския парламент, когато Договорът изисква това.
Така проверката на субсидиарността може във всеки един момент да
бъде отнесена до Съвета, без да се създават допълнителни затруднения в процеса на вземане на решения и без да се отделя тази проверка
от разглеждането по същество.
230. Другият важен аспект е свързан с мотивирането на актовете. Според
Протокола Комисията следва да мотивира всяко свое предложение относно принципа на субсидиарността. В рамките на законодателната процедура Съветът и Парламентът следва да проверят съобразеността на
направените предложения с чл. 5. Тези процедурни правила са уредени
в заключенията от Единбург. Те позволяват да се гарантира, че проверката относно субсидиарността се извършва при достатъчни условия.
231. Въвеждането на субсидиарността в Договора има значението на политически сигнал, който намира своя юридически израз в чл. 5. Този сигнал
беше разбран. Наблюдава се решително намаляване на броя на предложенията на Комисията (от 787 през 1990 на 316 през 2002 г.), което несъмнено се дължи на завършването на вътрешния пазар. От друга страна, консултациите преди приемането на дадено предложение са много
по-чести поради необходимостта то да бъде оценено спрямо критериите
на чл. 5. Накрая оттеглянето на предложенията, които не представляват
необходимост, става по-често. Като трансформира в правни разпоредби
някои от ръководните насоки от Единбург, Протоколът относно субсидиарността задълбочава задължението, което обвързва институциите.
Същевременно в настоящия момент изглежда, че акцентът се пренася
от субсидиарността към принципа на „доброто управление” . Опитът показва, че резултатът, постигнат от субсидиарността в упражняването на
компетенциите, не отговаря нито на необходимостта от взаимосвързаност на действията на Съюза в дадена област, нито на нуждата от гражданско участие. Всъщност след като се определи нивото, общностно или
национално, на упражняване на дадена компетенция, е наложително да
се гарантира взаимовръзката на действията, които се предприемат, с
тези, приемани на други нива. Необходимо е също да бъде осигурено
участието на гражданите в целия този процес.

§ 2. Принцип на пропорционалността
232. Чл. 5, ал. 3 предвижда: „Действията на Общността не превишават
необходимото за постигане на целите на този договор.“ Тази формулировка на принципа на пропорционалността е възприета от практи-
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ката на СЕО (CJCE, 28 février 1991, Conforama et Marchandise, aff. C332/89, rec. I-1027; CJCE, 27 octobre 1992, Allemagne c/ Commission, aff.
C-240/90, rec. I-5383; CJCE , 5 octobre 1994, Allemagne c/ Conseil, aff.
C-280/93, rec. I-4973). Преценката на пропорционалността се извършва след тази на субсидиарността. Субсидиарността е насочена към
това да се определи дали компетентността следва да бъде упражнена.
Пропорционалността влиза в играта, след като решението за упражняване на компетентността вече е взето, за да се определи обхватът
на законодателството. Тя се отнася до избягване превишаването на
необходимата уредба и до преценка в резултат на това, дали не съществуват други средства за постигане целите на Общността, свързани с приемането на по-малко обвързващи за адресатите правила от
предложеното законодателство. От друга страна, доколкото Съдът е
признал на общностните институции правото на широка самостоятелност на преценката в областта на икономическите отношения, в която
ефектът от дадени законодателни решения не може да бъде предвиден със сигурност, той счита, че няма възможността, когато проверява
зачитането на принципа на пропорционалността, да подменя оценката
по целесъобразността, направена от политическите институции, със
своето собствено мнение. Освен това преценката, направена от законодателя, не може да бъде отменена, „освен когато е явно погрешна
предвид на елементите, с които е разполагал към момента на приемане на уредбата“ (aff. C-280/93, горецитирано).
233. Принципът на пропорционалността се отнася както до съдържанието на
визираното действие, така и до формата, която то приема. По отношение
на формата Протоколът в своя § 6 посочва, че „директивите следва да
бъдат предпочитани пред регламентите и рамковите директиви следва да
бъдат предпочитани пред детайлна уредба“. Що се отнася до съдържанието, според § 7 от Протокола на националното ниво следва да бъде
оставена възможно най-голяма свобода на преценка и когато е възможно
„общностните мерки следва да предоставят на държавите членки алтернативни решения за постигане целите на тези мерки“. Целеният резултат
е да се осигури на властите, натоварени с въвеждането на директивите,
възможно най-голяма свобода, съобразена с поставените цели, за да се
достигнат резултатите, определени от общностния законодател. Става
въпрос за реакция на една често констатирана тенденция, която е трудно
да бъде променена, да бъдат приемани под формата на директиви текстове, толкова подробни, колкото са регламентите. Принципът на пропорционалността е възприет и в Конституцията (чл. І-11, § 4).
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Дял трети
Упражняване на общностните компетенции
от ограничен брой държави членки:
засилено сътрудничество
234. Формулата на засиленото сътрудничество се основава на констатацията,
че не е възможно всички държави членки да напредват едновременно с
една и съща скорост в рамките на Съюза. За да се избегне Съюзът да
следва темпото на най-бавните държави членки, следва да се предостави
възможност на тези държави членки, които могат и искат, да отидат по-напред. Разбира се, за да се гарантира, че няма да се стигне до една Европа
на две скорости, този тип сътрудничество между част от държавите трябва винаги да бъде отворен и за останалите, като диференцирането бъде
временно. Значението на тази техника нараства в перспективата на разширяването на Съюза. Разнородният характер, който ще има един съюз
от 25 члена, засилва необходимостта да бъде позволено на една група
държави членки да отидат временно по-напред.
235. Диференциацията не е нова формула. Тя вече е прилагана в рамките на
договорите за присъединяване, който предоставят на новите държави
членки преходни периоди. Тя беше използвана и в рамките на Икономическия и валутен съюз, като и понастоящем еврото е обща парична
единица само за 12 от държавите членки. Конституцията засилва сътрудничеството между държавите – членки на еврогрупата, до степен
да го превърне в същинско засилено сътрудничество (чл. ІІІ-194 до ІІІ196 и Протокол за еврогрупата). Диференциацията се възприема и в
Договора от Маастрихт под формата на един социален протокол, който
не се прилага по отношение на Обединеното кралство. В този случай
обаче единствено чрез ревизия на Договорите, която изменя протокола,
би могло да се уреди включването на Великобритания като страна по
него, което се извършва с Договора от Амстердам. Шенгенските дого-
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вори представляват един друг пример на сътрудничество между повече
държави членки, но извън рамките на общностната система. С протокол, приложен към Договора от Амстердам, Акє Шенген се интегрира
в Договорите. Ако диференциацията не е нова практика, Договорът от
Амстердам изгражда един общ механизъм, позволяващ сътрудничество
между повече държави членки в неопределени области. Същевременно
възможността една държава членка да не участва в дадена политика,
водена от Общността, не е изоставена. В общностния език за тази формула се използва терминът opting-out.

§ 1. Формулите за opting-out
236.

Обединеното кралство винаги се е противопоставяло на премахването на
граничния контрол между държавите членки. Макар то да прие в Маастрихт
компетентността в областта на предоставянето на убежище и имиграционната политика, това беше направено в рамките на дял VI от ДЕС, който
се урежда от специфични правила. Оттук вписването на тези правомощия
в рамките на дял VI на ДЕО от Договора от Амстердам беше неприемливо
за него, защото беше свързано с отпадането на тези специфични правила.
Що се отнася до Република Ирландия, тя не можеше да се разграничи
от Великобритания поради отсъствието на граничен контрол между двете
страни. Поради тази причина чрез протокол към Договора от Амстердам
се изключва участието на тези две държави в мерките, които се взимат в
рамките на дял VI. Същевременно във всеки конкретен случай е възможно
всяка от двете държави да поиска да участва в приемането на дадена специфична мярка. За да се избегне блокиране на процеса на решаване, ако
в един разумен срок съответната мярка не може да бъде приета с тяхно
участие, Съветът може да приеме решение без тяхно участие. Освен това
във всеки момент след приемането на дадена мярка двете държави могат
да декларират тяхното намерение да я приемат. В този случай Комисията
може да разреши реализирането на това намерение. Накрая Република
Ирландия може във всеки момент да се откаже от прилагането на optingout по отношение на нея, докато за Обединеното кралство е необходима
промяна на протокола.
237. Позицията на Дания е още по-отдалечена, тъй като тя също се ползва от
opting-out, без да е предвидена каквато и да е възможност за изключение,
освен за мерки, насочени към развитие на Акє Шенген. Подобно на Ирландия Дания може във всеки един момент да се откаже от прилагането
на специалния режим по отношение на нея, като представи обикновена
декларация. Вярно е, че съображенията на Дания са различни от тези на
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Обединеното кралство. Те са свързани в по-малка степен със същността
на мерките в тази област, отколкото с принципните задръжки да се приеме
предоставянето на нови компетенции в полза на Общността.
238. По отношение на включването на уредбата от Шенген позицията на Обединеното кралство и Ирландия е подобна на тази, която те имат спрямо дял VI. Протоколът за включване на Шенгенската уредба изрично
предвижда, че ще бъде установен режим на засилено сътрудничество
между останалите 13 държави членки. Обединеното кралство и Ирландия могат да поискат да участват в определени мерки. В този случай
решението трябва да се приеме с единодушие между държавите членки,
страни по Шенгенския договор и засегнатите страни. За новите мерки,
насочени към развитие на Шенгенската уредба, е предвиден специален
режим на оторизация. Дания участва в засиленото сътрудничество, но
по отношение на нея Шенгенската уредба не се счита за част от Договорите. За нея тя запазва международноправния си характер. Същата
формула се прилага и за мерките, които тя прилага във вътрешното си
право за развитие на Акє Шенген.
239. Поради тези особени правила ситуацията в областта на имиграцията и
правото на убежище е изключително сложна. Но това е цената на включването на Акє Шенген в Договорите и на превръщането на тези отношения в общностна материя. Конституцията не опростява нещата, защото
възпроизвежда този специфичен режим с някои изменения (протоколът
относно Дания и протоколът относно Обединеното кралство и Република Ирландия).

§ 2. Обща уредба на засиленото сътрудничество
240. Засиленото сътрудничество почива върху общи правила, уредени в Договора за Европейския съюз, и върху специфични разпоредби, включени
в ДЕО и в уредбата на дял V и дял VI на ДЕС, които се отнасят съответно
до общата политика във външните работи и сигурността и съдебното и
полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси.

А. Обща уредба на засиленото сътрудничество
241. Общата уредба на засиленото сътрудничество е обект на дял VII от ДЕС,
който беше изменен с Договора от Ница. Разпоредбите на този дял се
прилагат както относно ДЕС, така и относно ДЕО. Поради тази причина
в чл. 46 е предвиден съдебен контрол над прилагането на дял VII. За
авторите на Договора засиленото сътрудничество трябва да позволи в
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неговите рамки и без да се засяга неговото приложение една група държави членки, които представляват достатъчна критична маса, да вървят
напред, като оставят открита възможността за останалите държави да се
присъединят към тях. Следователно идеята не е да бъде формирано едно
„твърдо ядро“ от напреднали държави или една Европа на две скорости,
а да бъдат изградени форми на сътрудничество, обединяващи различни
държави в различни области. Тази идея е отразена в чл. 43 до 45 от ДЕС.
242. Чл. 43 от ДЕС урежда общите принципи, които определят засиленото
сътрудничество. То следва:
•
„да насърчи по-нататъшно осъществяване на целите на Съюза и на
Общността, да защитава и допринася за техните интереси и да засилва
процеса на интеграцията“. От една страна, засиленото сътрудничество
е средство за напредък, а не за връщане назад. От друга страна, то се
вписва в компетенциите на Съюза и не представлява средство за тяхното разгръщане;
•
да зачита Договорите и единната институционна рамка. Засиленото сътрудничество се развива в институционната рамка на Съюза и трябва да
зачита всички норми от правния ред на ЕС или ЕО в съответния случай;
•
да остане в рамките на компетенциите на Съюза и да не засяга изключителната компетентност на Общността. Засиленото сътрудничество не
е средство за разширяване компетентността на Съюза и е свързано с
предоставените му компетенции. Ако държавите членки желаят да сътрудничат в областите, които са свързани с тяхната собствена компетентност, те са свободни да действат, както преценят за добре;
•
да не подкопава вътрешния пазар, нито икономическото и социално
единство. Това условие беше добавено с Договора от Ница. Неговият
обхват можеше да бъде по-прецизно уточнен. Означава ли това, че
засиленото сътрудничество не може да се отнася до вътрешния пазар
или не може да пречи на неговото функциониране? Предвид на текста
втората хипотеза изглежда логична. Но в този случай би било налице
излишно повтаряне със следващата разпоредба, която забранява всяко
сътрудничество, което би създало пречки пред търговския обмен, дискриминация или изкривяване в конкуренцията;
•
да не засяга приложението на протокола, включващ Акє Шенген в Договора. Акє Шенген вече е предмет на opting-out и освен това каквото и
да е засилено сътрудничество в тази област би имало за последица да
създаде пречки пред свободното движение в Шенгенското пространство
между държавите, участващи в засиленото сътрудничество и останалите държави членки;
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•

да включва поне осем държави членки като израз на идеята, че е необходима определена критична маса, за да бъде задвижено едно засилено сътрудничество, от една страна, за да се избегне разпръсването в
многобройни действия, които не представляват интерес освен за две
или три държави членки, а от друга, тъй като наличието на определена
критична маса е гаранция, че в бъдеще неучастващите държави биха
могли да се присъединят към началната група. Договорът от Амстердам
предвиждаше, че засиленото сътрудничество трябва да включва мнозинство от държавите членки. Договорът от Ница възприема броя осем
държави членки, за да стимулира засиленото сътрудничество в контекста на разширяването;
•
да бъде отворено за всички държави членки, тъй като то не може да
установява окончателно диференциране.
•
Условието, поставено от договора от Амстердам, според което засиленото сътрудничество не може да се отнася до европейското гражданство, нито да поражда дискриминация между гражданите на държавите
членки, беше премахнато от Договора от Ница. Обективно погледнато,
нищо не даваше основание да се забрани на някои държави членки
да отидат по-далече в правата, които предоставят на гражданите на
Общността. Освен това условието, свързано с дискриминацията, беше
трудно за тълкуване, тъй като всяко засилено сътрудничество поражда
различно третиране. Чл. 43-А предвижда, че засиленото сътрудничество
не може да бъде предприето освен като последна възможност, „когато
в рамките на Съвета се установи, че целите на това сътрудничество не
могат да бъдат достигнати в разумен срок при прилагането на съответните разпоредби на Договорите“. Това правило предполага, че преди да
бъде установено една засилено сътрудничество, Съветът вече е опитал
да намери решение, което включва всички държави членки.
243. Чл. 44 съдържа няколко общи процедурни разпоредби, но по-важните
правила по процедурата се съдържат в уредбата на всеки стълб. Институционните разпоредби на договорите се прилагат за засиленото сътрудничество, което има за последица, че актовете, приемани по този
ред, трябва да имат съответна правна основа в Договорите. Освен това
както участието на Парламента, така и гласуването в Съвета следва да
се проведат според условията, определени от тези разпоредби, като се
има предвид, че изискваното мнозинство в Съвета следва да бъде адаптирано според броя на участващите държави. Ако обаче гласуват само
участващите държави, то в обсъждането участват всички държави членки. Доколкото Договорът адаптира правилата за гласуване единствено в
Съвета, следва да се приеме, че в останалите институции гласуват всички
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членове, което е разбираемо, като се има предвид независимостта им от
държавите членки, чиито граждани са. Участващите държави поемат сами
разходите по засиленото сътрудничество, освен ако Съветът с единодушие не реши друго. Неучастващите държави не трябва да създават пречки пред осъществяването на засиленото сътрудничество. Накрая договорът уточнява, че актовете и решенията, приети в рамките на засиленото
сътрудничество, не са част от Аcquis communautaire, което предполага, че
държавите кандидатки се намират спрямо тях в същата ситуацията, както и неучастващите държави членки. Те могат било да приемат уредбата
от засиленото сътрудничество, било да останат настрани към момента
на тяхното присъединяване, като запазят възможността да решат да се
включат на по-късен етап. Конституцията не води до значими изменения в
уредбата на засиленото сътрудничество с изключение на това, че отменя
възможността за отнасяне на въпроса до Европейския съвет и определя
праг от една трета от държавите членки за организирането на засилено
сътрудничество. Решението за откриване на засилено сътрудничество се
приема от Съвета с квалифицирано мнозинство след одобрение от Европейския парламент (чл. І-44 и ІІІ-416 до ІІІ-423).

Б. Засиленото сътрудничество в рамките на ДЕО
244. Към чл. 43 до 45 от ДЕС следва да се прибавят чл. 11 и 11 А от ДЕО,
които определят приложимата процедура в случай на засилено сътрудничество.
245. Прилагането на засиленото сътрудничество изисква да бъде направено
предложение от страна на Комисията. Държавите членки, които искат
да бъде установено дадено засилено сътрудничество, имат правото
на инициатива и отправят искане до Комисията. Ако тя не уважи искането, следва да изтъкнат причините затова. Следователно Комисията
има основната отговорност да прецени дали условията, поставени от
Договорите, са изпълнени. Тя държи ключа към засиленото сътрудничество. Решение се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство
след консултиране на Европейския парламент, освен в случаите, когато
сътрудничеството се отнася до някоя област, в която се прилага процедурата на съвместно вземане на решения. В този случай е необходимо
одобрението на Парламента. Всяка държава членка има право да отправи искане въпросът да бъде поставен пред Европейския съвет. Според
Договора от Амстердам всяка държава членка имаше възможност „поради важни причини, свързани с националната є политика, които излага“, да се противопостави на приемането на решението. В този случай
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решението можеше да бъде отнесено към Съвета на ниво държавни и
правителствени ръководители, където следва да се реши с единодушие.
Това решение беше компромис между тези, които искаха решението да
се приеме с единодушие, и привържениците на квалифицираното мнозинство. То напомня т.нар. Люксембургски компромис. По този въпрос
Договорът от Ница реализира значителен напредък, тъй като волята да
се улесни прилагането на засиленото сътрудничество доведе до премахване възможността за налагане на вето на ниво Европейски съвет.
Днес, след поставянето на въпроса пред Европейския съвет, решението
се приема от Съвета. Ако в един по-късен момент дадена държава членка иска да се присъедини към засиленото сътрудничество, решение за
това се приема от Комисията в срок от четири месеца. Тя може да приеме и специфични разпоредби, необходими относно това участие. При
така посочените изключения актовете, приемани в рамките на засиленото сътрудничество, следват общия режим на общностните актове, що се
отнася до правната основа, редна на приемане и съдебния контрол.
246. Механизмът на засилено сътрудничество е предмет и на критики. Някои
го определят като прекалено строг не толкова по отношение на условията за неговото прилагане, колкото по отношение на процедурните
правила. Изтъква се също, че засиленото сътрудничество крие риск от
парцелиране на Общностното право. Същевременно условията, поставени от чл. 43 на ДЕС и чл. 11 от ДЕО, би трябвало да предотвратят тази
опасност. Механизмът открива една възможност, практиката по която
ще покаже какво е реалното є значение, особено в перспективата на
разширяването на Съюза. Същевременно не следва да се подценява
стимулиращият ефект, който евентуалното му използване би могъл да
има пред тези държави членки, които са в позиция да попречат на приемането на дадена мярка, приложима за цялата Общност, но които биха
се оказали в изолирано положение при осъществяването на засилено
сътрудничество. Опасността от прилагане на засилено сътрудничество
би могла да ги накара да преразгледат тяхната позиция и да се съгласят
с приемането на мярката спрямо цялата Общност.
247. Конституцията не променя съществено системата. Тя определя праг от
една трета от държавите членки за въвеждане на засилено сътрудничество и опростява обвързващите условия, като запазва като граница
зачитането на вътрешния пазар, на икономическото и социално единство, забраната на пречките и дискриминацията в търговския обмен и
на изкривяването в конкуренцията. Във всички случаи е необходимо
одобрението на Европейския парламент. Важно нововъведение, което
би могло да играе съществена роля в данъчната и социалната мате-
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рия, е свързано с възможността, когато дадена област е подчинена на
единодушието – участниците в засиленото сътрудничество да решат с
единодушие, че преминават към приемане на решения с квалифицирано мнозинство в рамките на съответното сътрудничество. Ако областта,
подчинена на засиленото сътрудничество, е обект на специална законодателна процедура, Съветът може също с единодушие да реши по
отношение на нея да се прилага общата законодателна процедура.

Раздел 4. Компетенции в рамките на дял V и VI
от Договора за Европейския съюз
247. Дял V и VI от ДЕС определят областите на действие на Съюза съответно в
сферата на външната политика и сигурността и в рамките на полицейското
и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. В областта на
ОПВРС компетентността е общо определена, тъй като се отнася до всички
области външна политика и сигурност, но тя се ограничава от чл. 11, според
който Съюзът не може действа, освен за осъществяване на поставените
цели. Това ограничение обаче е относително поради твърде общото формулиране на целите: „гарантиране на общите ценности, основните интереси, независимостта и целостта на Съюза, в съответствие с принципите на
Устава на ООН; укрепване на сигурността на Съюза във всичките є форми;
поддържане на мира и укрепване на националната сигурност…; разгръщане
на международното сътрудничество, развиване и укрепване на демокрацията и правовата държава, както и зачитане на правата на човека и основните свободи“. Чл. 17 уточнява обхвата на ОПВРС в областта на отбраната.
Що се отнася до ПВР, чл. 30 определя обхвата на действие в материята на
полицейските въпроси, но изброяването не е изчерпателно, за което говори
поставеното в началото „между другото“. Същото се отнася и за сътрудничеството в съдебната област (чл. 31).
248. След като Съюзът упражни своите компетенции, държавите членки трябва да зачитат приетите актове и да предприемат необходимите мерки за
тяхното прилагане. В тези области обаче ЕС не разполага с изключителна
компетентност. Държавите членки остават свободни да се намесят, доколкото националните мерки не противоречат на задълженията, произтичащи
от приетите от Съюза актове. Освен това, доколкото актовете на ЕС (обща
позиция, общо действие, рамково решение) нямат директен ефект, винаги
е необходимо национално действие за тяхното прилагане. Казано по друг
начин, действието на Съюза не води до оттегляне на държавата членка.
Тази ситуация се променя с въвеждането в дял VI на рамковото решение,
което позволява приемането на еднообразна уредба в определена област.

143

Ако в този случай ЕС цели да осъществи уеднаквяване, държавите членки
повече не разполагат с компетентност в хармонизираната област. За ОПВРС ситуацията е различна с оглед на обхвата на областите на действие на
Съюза и малкото правнообвързващи актове. ОПВРС се реализира основно
чрез декларации и в този случай въпросът за общностното предимство не
стои. Накрая съответствието на действията на държавите членки със задълженията, произтичащи от ДЕС в тези области, не е обект на разгърнат
съдебен контрол, както е в рамките на общностния стълб. Вследствие на
това проблематиката на компетенциите в дял V и VI остава по-близо до
класическите международни организации, отколкото до общностния модел.
Конституцията не разрешава въпроса за естеството на компетенциите в
рамките на ОПВРС, тъй като тя ги отделя в един самостоятелен член, без
да ги включи в общата категоризация на компетентността. За сметка на това
правомощията, които произтичаха досега от дял VI (ПВР), ще бъдат подчинени на общия режим на общностна компетентност.
249. Въпросът за отношението между компетенциите на Съюза и Общността не
е просто теоретичен. В рамките на Договора от Маастрихт съществуваше
възможност за разграничаване на общностните компетенции в материята
на визите и дял VI на ДЕС. Понастоящем възможността за възникване на
конфликт между правомощията на Общността във външните отношения и
ОПВРС не е изключена. ДЕС предвижда в чл. 47 (предишен чл. М), че той
не засяга по никакъв начин разпоредбите на общностните договори. Това
означава, че една разпоредба на ДЕС не може да бъде основание за ограничаване на общностните компетенции. Доколкото съществува общностна
компетентност, тя може да бъде напълно разгърната независимо от коя да
е разпоредба на ДЕС. Доколкото чл. 46 е една от разпоредбите на ДЕС,
влизащи в компетентност на Съда, той се явява арбитър в споровете за
компетентност между Съюза и Общността. На това основание СЕО е компетентен да проверява дали един акт, приет в рамките на ДЕС, не засяга
компетентността на Общността и може да го отмени, ако прецени, че той
следва да бъде основан на разпоредба на общностните договори (CJCE,
12 mai 1998, Commission c/ Conseil, aff. C-170/96, rec. I-2763). Така Съдът
постанови, че Общността е компетентна да хармонизира квалификациите
на престъпленията в областта на околната среда и отмени рамковото решение, прието в тази материя въз основа на дял VI (CJCE, 13 septembre 2005,
Commission c/ Conseil, aff. C-176/03, rec. I-7879). В друго дело обаче СЕО
отсъди, че предоставянето на САЩ на лични данни относно пътуващите с
въздушния транспорт не е подчинено на Общностното право поради предмета на мерките, свързан с борбата срещу тероризма. Въз основа на чл. 46
Съдът е пазител на границата между общностния договор и ДЕС (CJCE, 30
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mai 2006, Parlement c/ Conseil et Parlement c/ Commission, aff. jointes C-317 et
C-318/04, rec.I-2457). Сливането на Съюза и Общностите, осъществено от
Конституцията, не преодолява всички трудности относно ОПВРС. В действителност Конституционният договор подчинява тази политика на един специален режим, различен от общия режим, който се прилага по отношение на
другите политики, като Съдът няма контролни правомощия над нея. Конституцията съдържа и разпоредба, аналогична на чл. 49, която гарантира, че
прилагането на ОПВРС не засяга останалите компетенции на Съюза, както
и обратното (чл. ІІІ-308).
250. Принципът на субсидиарността се прилага също и по отношение на
ДЕС, тъй като е изведен в чл. 2 на Договора. Същевременно неговата
концепция няма смисъл в рамките на СОПВР. За сметка на това той има
важна роля в рамките на дял VI. Освен това в чл. К-3, в редакцията му
от Маастрихт, беше изрично уредено прилагането на субсидиарността
по отношение на общите действия. Редакцията от Амстердам премахна това отнасяне, но това няма последици за прилагането на принципа
предвид вече споменатия чл. 2.
251. ДЕС установява възможност за засилено сътрудничество в областта
на съдебното и полицейското сътрудничество (чл. 40). Допълнителните условия по отношение на дял VII са ограничени. Сътрудничеството
трябва да зачита правомощията на Общността и да позволи на Съюза
да постигне по-бързо изграждането на пространство на свобода и правосъдие. В процедурен аспект решението за откриване на засилено
сътрудничество се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство, по
предложение на Комисията или заинтересуваните ДЧ, ако Комисията
откаже да представи предложение. Една ДЧ може да отнесе въпроса
до Европейския съвет, но след като това бъде направено, решението се
приема от Съвета. Подобно на общностната рамка, Договорът от Ница
премахна изискването за единодушно решение на Европейския съвет.
Всяка държава може да поиска да се присъедини към съществуващо засилено сътрудничество. Съветът приема решение в срок от четири месеца след становище на Комисията, като може да уреди и необходимите
за целта разпоредби. В случай че отговор не е налице, решението за
включване се счита за прието, освен ако Съветът не реши с мнозинство
да го отложи, при което той трябва да мотивира своето решение и да
определи срок за следващо разглеждане на искането. Тази процедура
се характеризира с водещата роля на Съвета и по-ограниченото място
на Комисията, което съответства на институционната логика на ДЕС,
също както и с предполагаемия положителен отговор на всяко искане
за участие, което стига до приемане по подразбиране. Тези особености
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са премахнати в Конституцията, тъй като правосъдието и вътрешните
работи са подчинени на общата общностна уредба. Същевременно конституционният договор урежда в материята на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси една почти автоматична система на
преминаване към засилено сътрудничество, която следва да уравновесява преминаването към квалифицирано мнозинство в тази област. Ако
една ДЧ смята, че дадена мярка, която се обсъжда, засяга основите на
нейната правна система, тя може да поиска въпросът да бъде отнесен
до Европейския съвет. Той разполага с четири месеца, за да върне въпроса в Съвета с оглед на окончателното му решаване или да поиска
представянето на ново предложение. Може да се предположи, че доколкото Европейският съвет обичайно отразява вътрешно разделение
в Съвета, трудно ще бъде постигнато съгласие. Затова Конституцията
предвижда, че при липса на решение на Европейския съвет в срок от 12
месеца може да бъде установено засилено сътрудничество между не
по-малко от една трета от ДЧ, без да е необходимо решение на Съвета
(чл. ІІІ-270, § 3).
252. По време на междуправителствената конференция в Амстердам не беше
оценено като необходимо да се предвиди възможността за установяване на
засилено сътрудничество в областта на ОПВРС. В действителност преследваният резултат можеше да бъде постигнат чрез друг метод – „конструктивното въздържане“. Според чл. 23 от ДЕС въздържането не препятства
приемането на решение, като държавата, която се въздържа е обвързана
от решението, освен ако не направи формална декларация, според която не
се смята за обвързана от него. В този случай тя не е обвързана да прилага
решението, но следва „да се въздържа от всяко действие, което може да
влезе в противоречие с действията на Съюза… или да попречи на тяхното осъществяване…“. За да не допусне да бъдат приемани решения при
прилагане на конструктивното въздържане, ако не е налице квалифицирано
мнозинство, чл. 23 предвижда, че ако въздържалите се представляват повече от 1/3 от оразмерените гласове, решението не е прието. Тук се проявяват
предимствата на засиленото сътрудничество: да се позволи на една група
държави да отидат напред, като използват рамката на Договорите. Чл. 23 не
поставя условия по същество за използването на този механизъм, тъй като
изискванията в ОПВРС не са идентични с тези в Общността. В частност не
e необходимо да се приемат мерки, за да се гарантира, че няма да бъде
засегнато единството на вътрешния пазар.
253. Договорът от Ница въвежда засиленото сътрудничество в рамките на дял
V с изключение на въпросите, които имат военни аспекти или аспекти,
свързани със сигурността. Решение се приема от Съвета след становище
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на Комисията относно съобразността спрямо другите политики на Съюза.
Съветът приема решението с квалифицирано мнозинство при условията,
определени в чл. 23, § 3 за прилагането на общи действия или общи позиции, като се запазва възможността въпросът да бъде отнесен до Европейския съвет, който следва да се произнесе с единодушие. Конституцията
запазва засиленото сътрудничество в областта на ОПВРС и предвижда
прилагането му въз основа на единодушно решение на Съвета след информиране на Европейския парламент и становище на министъра на
външните работи и на Комисията. Участващите в едно засилено сътрудничество държави могат да решат с единодушие да прилагат в рамките на
това сътрудничество механизъм за приемане на решения с квалифицирано мнозинство (чл. ІІІ-419, § 2). Тази възможност не се прилага за решенията, които имат военни или отбранителни аспекти. Освен това политиката
в областта на отбраната е подчинена на един особен режим, който породи
задълбочени дискусии по време на междуправителствената конференция.
Постигнато беше съгласие по следните положения. В „постоянно структурирано сътрудничество“ могат да участват държавите, които разполагат с
достатъчен военен потенциал и са поели обвързващи ангажименти в областта на отбранителната политика. Условията на участие са определени
в отделен протокол. Те са свързани в частност със задължението на ДЧ
да бъдат в състояние да осигурят, сами или заедно с други военни части,
способни да предприемат в срок от 5 до 30 дни предвидените в Конституцията мисии и да ги поддържат в продължение на 120 дни. Участието
на държавите, които престанат да отговарят на тези изисквания, може да
бъде преустановено. Решението за установяване на постоянно структурирано сътрудничество се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство.
Следващи решения, свързани с участието в сътрудничеството, също се
решават с квалифицирано мнозинство. Решенията по същество се приемат с единодушие между участващите в сътрудничеството ДЧ (чл. І-41,
ІІІ-312 и Протокола за засиленото сътрудничество). Казано с други думи,
структурираното сътрудничество в областта на отбраната ще може да се
предприема лесно, но ще функционира въз основа на единодушие, докато
засиленото сътрудничество в областта на външната политика ще може
да се предприема по-трудно, но ще може да функционира по-лесно. Тази
разлика се дължи на позицията на някои ДЧ, които искат да участват в
сътрудничество в областта на отбраната, но да контролират прилагането
му. Затова те искат това сътрудничество да се създава лесно, но да бъде
подчинено на единодушието. Същите държави обаче нямат интерес към
каквото и да е сътрудничество в областта на външната политика. Те искат
да могат да попречат на установяването на евентуално засилено сътруд-
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ничество, което не приемат, да контролират чрез единодушието тези, в
които участват, и не виждат пречка да се премине към квалифицирано
мнозинство във формите на засилено сътрудничество, които са приели,
без да участват в тях. Възможно е също така да бъде възложено на една
група ДЧ, които желаят това, да осъществят обща мисия за сигурност и
отбрана, приета от Съвета (чл. ІІІ-310).
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Глава IV. Средствата на Съюза
254. Договорите предоставят на разположение на ЕС една съвкупност от средства с оглед постигането на неговите цели. Оттам произтича както неговият
правен статус, така и уредбата на седалището на институциите, човешките
и финансовите ресурси.

Раздел 1. Правен статус на ЕС
255. Правният статус на ЕС има функционална същност, т.е. има за цел да
позволи постигане на неговите цели. Затова той разполага и с юридическо
лице, с някои привилегии и имунитети.

§1. Юридическо лице
256. Чл. 281 на ДЕО постановява недвусмислено: „Общността е юридическо
лице.“ Подобна разпоредба е налице и в ДЕОА. Същевременно ДЕС
не дава никаква уредба относно правосубектността на Съюза. От това
следва, че Общностите несъмнено разполагат с юридически персоналитет, докато по отношение на Съюза въпросът е дискусионен.

А. Юридическият персоналитет на Съюза
257. В началото поради липса на изрична уредба в Договорите някои смятаха,
че Съюзът не е юридическо лице и че неговите действия следва да бъдат
приписани на съвкупността от ДЧ. Мълчанието на Договорите обаче не
изключва съществуването на юридически персоналитет на Съюза. Следователно решение трябваше да бъде намерено в практиката. Консултативното становище на Международния съд от 11 април 1949 г. (Réparations
des dommages subis au service des Nations unis, rec. 1949, p. 174) е ценен
ориентир в това отношение. В този случай при липсата на изрична норма в Устава на ООН Международният съд признава съществуването на
юридически персоналитет на ООН в международен план, като изтъква, че
правата и задълженията на международната организация не могат да се
обяснят по друг начин, освен със съществуването на „широка юридическа
правоспособност и дееспособност в международен план“.
258. Що се отнася до правосубектността на Съюза спрямо вътрешното право
на ДЧ, следва да се отбележи, че поради единството на институционната рамка на Европейския съюз и Европейските общности, както и поради
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вписването в общия бюджет на Общностите (станал бюджет на Съюза)
на разходите по ОПВРС и ПВР, Съюзът действа чрез общностните институции и поради това може да се ползва от техния правен персоналитет. Що се отнася до международната правосубектност, ЕС постепенно
осъществи поредица външни действия. Определени бяха специални
пратеници (за Близкия изток, региона на Големите езера, Косово и др.).
Доколкото тези представители осъществяват действия във външен
план и могат да причинят или претърпят вреди, е налице хипотезата,
разглеждана от Международния съд. Освен това Съюзът разполага със
собствена институционна структура и има собствени цели, чието осъществяване преследва в международен план. При тези условия не разполага ли ЕС по подразбиране с международна правосубектност?
259. По време на преговорите за Договора от Амстердам се предвиждаше в
Договорите да бъде включена разпоредба относно правния персоналитет
на ЕС, но държавите членки се отказаха от това намерение в последния
момент. Същевременно Договорът от Амстердам внесе множество важни
изменения. На първо място ОПВРС, която в ДЕС се определяше от Съюза
и държавите членки, вече се определя само от Съюза (чл. 11). Следователно ОПВРС е политика на Съюза. ЕС се представлява във външните
отношения от Председателството, но също и от Генералния секретар,
който е и Върховен представител на ЕС за ОПВРС (чл.18 ДЕС). Накрая
Съветът може да сключва международни договори в рамките на дял V
(чл. 24) и дял VI (чл. 38). Разбира се, Договорът предвижда, че ако една
държава членка декларира, че трябва да се съобрази със своите конституционни правила, тя не е обвързана от договора до осъществяването
на съответните изисквания. Оттук може да се заключи, че Договорът се
сключва от името на всички ДЧ, а не на Съюза. Същевременно тази разпоредба не прекъсва сключването на договора, а отлага прилагането му
спрямо една ДЧ. Тя не променя по какъвто и да е начин договарящите се
страни. Доколкото е налице собствена политика на Съюза и инструменти,
позволяващи тя да бъде прилагана в международен план, са налице и
сериозни последици по посока признаване на международна правосубектност на Съюза. Освен това договорът за асоцииране на Исландия и Норвегия към Акє Шенген, предвиден от чл. 6 на Протокола за включване на
Акє Шенген в рамката на ЕС, беше подписан на 18 май 1999 г. от Съвета
на ЕС, като в него се съдържат разпоредби, отнасящи се както до дял IV
на ДЕО, така и до дял VI на ДЕС. Следователно Съветът е сключил от
името на ЕС един международен договор, който съдържа задължения както за Общността, така и за Съюза. Вярно е, че в този случай той действа
въз основа на специфична разпоредба на Договора (чл. 6 от Протокола
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за включване на Акє Шенген в рамките на ЕС), но в този случай международната правосубектност на Съюза се проявява в рамките на договор,
който се обвързва едновременно Европейската общност и Европейския
съюз. На 8 април 2001 г. Съветът реши също да сключи от името на ЕС
договор с Югославия относно присъствието на наблюдатели на Съюза на
югославска територия. Следователно в този случай държавите членки допускат, че Съюзът може да сключва договори от свое име, а не от името
на държавите членки. Тази практика се развива последователно, без да
предизвиква възражения от страна на държавите членки, както свидетелства и подписването през 2003 г. на важния договор за екстрадирането и
правната помощ между ЕС и САЩ.
260. Чрез измененията в чл. 24 Договорът от Ница, потвърждава тезата за
съществуването на юридически персоналитет на Съюза. Занапред международните договори могат да се сключват от Съвета с квалифицирано
мнозинство, когато се отнасят за области, в които европейската уредба се приема с квалифицирано мнозинство. Разбира се, една ДЧ не е
обвързана от такъв договор, ако декларира, че трябва да спази своите
вътрешни конституционни изисквания, но останалите членове могат да
прилагат договора, докато тя направи това. Накрая Договорът от Ница
уточнява, че международните договори обвързват институциите на Съюза. Трудно е да се приеме, че те биха били обвързани, ако Съюзът не е
юридическо лице. Такова е впрочем и становището на Държавния съвет
на Франция. Според него договорите, сключени от ЕС, не подлежат на
националната процедура на ратификация. Цел на разпоредбата на чл.
24 е да позволи евентуалната промяна на конституционната уредба в
случай на несъобразност с договора (Avis n°368.976 du 7 mai 2003).
261. Предвид на това, че правният персоналитет на ЕС вече съществува на
практика, неговото признаване в Конституцията беше предмет на широк консенсус в рамките на Конвента за бъдещето на Европа. Това се
съчета и със сливането на ЕС и ЕО и формирането на общ юридически
персоналитет на Съюза. Това решение беше възприето и от междуправителствената конференция.

Б. Юридически персоналитет на Европейската общност
262. Юридическият персоналитет на Общността проявява своето съществуване както във вътрешния правен ред на ДЧ, така и в международния
правен ред.
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1. Вътрешна правосубектност
263. Вътрешната правосубектност на Общността е предвидена от чл. 282: „Във
всяка от държавите членки Общността притежава най-широката правосубектност, предоставена на юридическите лица по вътрешното право;
по-специално тя може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да участва в съдебни производства. За тази цел
Общността се представлява от Комисията“. Това предполага, че във всяка
ДЧ Общността действа според най-благоприятните разпоредби, предвидени от националното законодателство. Способността да придобива и
да отчуждава имущество е посочена като пример, за което свидетелства
наречието „по-специално“. Представителството на Общността е възложено на Комисията, в резултат на което останалите институции не могат
да извършват правнообвързващи действия. В практиката въпросът се
решава чрез упълномощаване на съответната институция от Комисията.
По изключение, с оглед на своята независимост, Европейската централна
банка е самостоятелно юридическо лице (чл. 107, § 2). Подобно е положението на Европейската инвестиционна банка.
2. Международна правосубектност
264. Международната правосубектност на ЕО произтича от възложените є
от Договора правомощия, в частност от чл. 300, който урежда сключването на международни договори от Общността. Разбира се, тя може да
поема права и задължения в границите на външните компетенции на ЕО
(за тези компетенции вж. по-горе № 197). Правомощията на Общността
включват и възможността за присъединяването є към международни
организации. Друг аспект на международната правосубектност на ЕО
се проявява във възможността да акредитира дипломатически мисии
към нея, която произтича от Протокола за привилегиите и имунитетите
(чл. 17). Понастоящем тези мисии в действителност са акредитирани
пред ЕС. Това право на пасивно дипломатическо представителство в
практиката се допълва от право на активно дипломатическо представителство, което вече е признато и в Договорите, тъй като чл. 20 препраща
към делегациите на Комисията в трети страни. Конституцията предвижда създаването на европейска служба за външни отношения, подчинена
на министъра на външните работи на ЕС. Тази служба следва да бъде
формирана от служители на Съвета и Комисията, също както и от национални дипломати.
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§ 2. Привилегии и имунитети
265. Предоставянето на привилегии и имунитети на Европейските общности, на членовете на европейските институции и на техните служители
има за цел да позволи да Общностите да реализират своите задачи при
пълна независимост. Нормата на чл. 291 уточнява, че на Европейските
общности се предоставят привилегиите и имунитетите, необходими за
осъществяването на техните задачи. Те се уреждат от Протокола от 8
април 1965 г., чието прилагане е разширено до Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка. Те се отнасят както до
самите Общности, така и до членовете на общностните институции и
техните служители.

А. Привилегии и имунитети на Европейските общности
266. „Помещенията и сградите на Европейските общности са неприкосновени“ (чл. 1 от Протокола). Тази разпоредба предполага, че никой орган на
властта не може да проникне в помещенията на Общността без предварително разрешение. Защитата на неприкосновеността предполага
също, че държавата, на територията на която са разположени съответните помещения, предприема всички необходими мерки, за да гарантира тяхната сигурност и да не допусне действия (протести, нахлуване на
лица и др.), които биха поставили под въпрос нормалното функциониране на Общностите. Средствата за комуникация, също както и архивите
на Общността, също са неприкосновени.
267. Чл. 3 от Протокола предоставя данъчен имунитет на Европейските общности. В резултат на това те са освободени от плащането на преки данъчни
задължения. Що се отнася до непреките данъци, не са предвидени никакви привилегии, но протоколът посочва, че за по-значимите покупки те винаги се възстановяват, когато това е възможно, като така оставя известна
възможност за самостоятелна преценка от страна на държавите членки.
За сметка на това Европейските общности са обвързани с плащането на
такси, които представляват възнаграждение за услуги от общ икономически интерес. Вносът и износът на вещи, предназначени за официална
употреба, са освободени от плащането на митнически сборове.
268. Европейските общности не разполагат със съдебен имунитет. Чл. 249 от
ДЕО (също както чл. 155 от ДЕОАЕ) налага принципа на компетентност
на националните съдилища за споровете, по които Общността е страна,
с изключение на случаите, в които компетентен е СЕО. Вярно е, че предвид обхвата на правомощията на Съда на Европейските общности въз-
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можността за действие на националния съд е сравнително ограничена.
Същевременно договорните задължения на Общностите са подсъдни
на националните юрисдикции, освен когато самият договор не съдържа
изрична клауза, която възлага компетентност на СЕО. Що се отнася до
изпълнението, Съдът на Европейските общности е овластен да решава като последна инстанция дали една мярка на административна или
съдебна принуда да бъде изпълнена. В тази хипотеза Съдът извършва
проверка – дали принудителната мярка е допустима по националното
законодателство и дали не засяга самостоятелното функциониране на
Общността за сметка на интересите на частнoправните субекти (CJCE,
17 décembre 1968, Ufficio imposte di consumo di Ispra/Commission, aff.
2/68, rec. 636).

Б. Привилегии и имунитети на служителите и членовете
на общностните институции
269. Функционерите и служителите на Общността се ползват от привилегии
и имунитети, предназначени да позволят осъществяването на техните
функции в пълна независимост спрямо ДЧ и в частност спрямо държавата, където се намира тяхното седалище. На първо място, те са освободени от формалностите, свързани с имиграцията и регистрацията на
чужденците. Това правило днес има символичен характер поради развитието на свободното движение на хора. Те се ползват с фискален имунитет, който обаче е ограничен и не води до пълно освобождаване от
данъчно облагане. В действителност имунитетът се прилага единствено
по отношение на възнаграждения и други плащания от страна на Европейските общности, подложени на общностно облагане при момента на
изплащане, чиито ставки са определени спрямо средните стойности на
различните ДЧ. Освен това различните данъчни преференции, предвидени в много случаи на национално ниво при облагането на доходите на
физическите лица, не съществуват на общностно ниво, което в крайна
сметка води до сходно ниво на облагане на нивото на ДЧ и Общността.
За всички останали доходи служителите на Общността са задължени в
ДЧ, където са имали своя данъчен адрес преди да постъпят на служба
в общностната администрация. Те се ползват и със съдебен имунитет
за действията, извършени в изпълнение на служебните им задължения.
Единствено СЕО може да осъществява контрол над действия от такъв
характер. Съдебният имунитет може да бъде вдиган от Общността, когато това не противоречи на интересите є (чл. 18 от Протокола). Това
се прави сравнително често, особено в случаите на измами, които да-
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ват основание за наказателно преследване. Следователно имунитетът
не може да бъде приравняван на липса на отговорност, защото в тези
случаи към дисциплинарната отговорност се прибавя и наказателна.
270. Същия режим се прилага mutatis mutandis и за членовете на Комисията,
на СЕО и Сметната палата, също както и за членовете на управата на
ЕЦБ и ЕИБ, както и за представителите на ДЧ, които участват в работата
на институциите. Имунитетът на членовете на Европейския парламент
се характеризира с някои особености (вж. по-долу № 391).

Раздел 2. Човешки и материални ресурси
271. При осъществяването на своите задачи Общностите се ползват от
апарат от служители на общностна служба и трудово правоотношение.
Те разполагат със собствени финансови ресурси. Договорът съдържа
и норми за определянето на седалището им.

§1. Общностна служба
272. През 2004 г. общият брой на служители на Общностите възлизаше на
30 275 (в това число 22 000 за Комисията). Голяма част от тях са преводачи. След разширяването броят им ще нарасне с 6000 души. Служителите на общността имат единен статус. Извън кръга на служителите
в тесен смисъл съществуват специфични разпоредби за останалите
лица, които в основни линии следват статута на общностната служба, с
изключение разпоредбите, свързани с нейния постоянен характер. Общностният апарат е сравнително ограничен, ако бъде сравнен с този
на един град като Париж, който възлиза на 56 000 души. В началния
етап на развитие служителите на Общността осъществяваха основно
концептуални и контролни функции, тъй като задачите по управление
бяха осигурявани от националните администрации. Естеството на общностната служба обаче се промени поради разгръщането на големи програми (Tацис, ФАР, Меда, програма за хуманитарна помощ, програми за
възстановяване след кризите в бивша Югославия в областта на външните отношения, Сократ в областта на образованието и др.). Проблемите, пред които беше изправена Комисията на Жак Сантер, говорят за
трудностите, с които може да бъде свързана подобна трансформация,
особено когато протича постоянно. Поради тази причина статутът на общностната служба беше предмет на цялостна промяна с оглед съобразяването на европейската публична администрация с новите реалности.
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Статусът на общностната служба е уреден в значителна степен по подобие на правилата на държавната служба във Франция.
273. Набирането на служители се извършва чрез конкурс, най-често общ за
всички институции. В конкурса могат да участват всички граждани на Общността. Той се провежда по документи и/или чрез изпит. Като краен резултат от конкурса журито определя листа, от която могат да бъдат назначавани общностни функционери. Редът на класиране не е определящ за
назначенията, тъй като те се осъществяват според нуждите на различните
служби. Следователно успехът в общностния конкурс не гарантира назначение. Същевременно определените листи имат действие няколко години
и като цяло се изчерпват. Назначението не е обвързано с националността
и една длъжност не може да бъде запазена за определена националност.
Географският произход на кандидата обаче може да бъде взет предвид
при равни други качества, когато е необходимо преодоляването на определен дисбаланс. За назначаването на директори и генерални директори
може да бъде използван специален ред.
274. След реформата на статута през 2004 г. служителите на общността са
групирани в две категории (администратори и сътрудници). Развитието
се осъществява в рамките на 16 степени във всяка от категориите. По
принцип всеки служител е постоянно ангажиран, но той може да бъде изпратен в отпуск поради лични причини (с продължителност една година,
подновяван до два пъти), в изчакване (при намаляване работните места
в институциите), в отпуск за изпълнение на военна служба.
275. Статутът определя правата и задълженията на общностния служител.
Той трябва да работи при пълна независимост, което означава, че не
може да иска или получава инструкции от други власти. Това е основополагащо задължение предвид характера на Общностите и на тяхната
позиция спрямо ДЧ. От това следва, че общностният служител следва
да поиска отпуск по лични причини, за да участва в избори, и че не може
да осъществява изборен мандат, освен ако няма изрично разрешение.
Той следва да се въздържа от всяко действие, което може да засегне достойното изпълнение на функциите му и да се държи почтено и
въздържано, особено при приемане на облаги или нови функции след
преустановяване на работата му за Общността. Той е длъжен да пази
информацията, която му е станала известна при изпълнение на служебните му задължения и е обвързан със служебна тайна, което означава,
че не може да публикува информации, свързани с Общността, без разрешение. Същевременно процедурата на разрешение следва да бъде съобразена със свободата на словото, основно човешко право, което имат
и общностните служители (CJCE, 6 mars 2001, Connolly c/ Commission,
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aff. C-274/99P rec. I-1611). Тези задължения биха могли да бъдат разглеждани като противоречащи на задължението за прозрачност, но не
е така. Прозрачността се осъществява в рамките на правилата, предвидени от Договорите и актовете, приети за тяхното приложение. В този
случай служителят на Общността може, ако уредбата му позволява, и в
степента, предвидена от нея, да даден публичен характер на съответната информация. За останалото той е обвързан със служебната тайна.
Общностният служител е длъжен да спазва установения дисциплинарен
ред, да изпълнява служебните си задължения и да бъде лоялен, но ако
е налице акт или действие, което той смята за неправомерно или чието
изпълнение би предизвикало тежки последици, той следва да обясни
своето мнение на непосредствения си ръководител и да го изпълни,
ако бъде потвърден, освен ако неговото изпълнение не противоречи на
наказателните закони или изискванията за сигурност. Нарушаването от
служителя на едно от тези задължения е основание за осъществяване
на дисциплинарно производство, което след разглеждане на случая от
дисциплинарен комитет може да доведе до санкции, стигащи до уволнение, без зачитане на пенсионни права.
276. Правата на общностните служители са традиционни. На първо място
става въпрос за право на съдействие, определено от СЕО като общо
задължение за отговорно отношение на администрацията към нейните
служители. Служителят може винаги да се обърне към институцията с
искане относно неговото положение или да отправи молба за приемане
на позиция по отношение на него. Той има право актовете, които би оспорвал по съдебен ред, да бъдат мотивирани, както и право на достъп до
своето лично досие. Служителите в общностната администрация имат
право на сдружаване, право на синдикална защита и право на стачка. Те
са консултирани по управлението на институцията, в която работят, чрез
комитет на служителите, чиито членове се избират.
277. Възнаграждението на служителите на Общността се определя според
ставки, определени от Съвета по предложение на Комисията. Понастоящем то е обект на изменение въз основа на метод, който отчита както
поскъпването цената на живота, така и промяната на възнагражденията
в националните публични администрации. Към работната заплата се
начислява и премия за допълнителните разходи, свързани с преместването на общностния служител от страната, на която е гражданин. Към
момента на плащане на възнаграждението се удържа общностен данък
върху доходите на физическите лица и осигуровка, която се явява продължение на общностно вземане, въведено по време на икономическата криза през 80-те години.
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278. Съдебното решаване на спорове, свързани с общностната служба, е в компетентността на СЕО според чл. 236 от ДЕО. В действителност тези дела
се разглеждаха от ПИС при възможност за обжалване пред СЕО. Предвид
значителния брой случаи Съдът предложи създаването на самостоятелна
инстанция за разглеждане на служебните спорове към всяка институция,
чиито решения да подлежат на обжалване пред ПИС. Подобно решение
стана възможно след Договора от Ница и беше приложено след неговото
влизане в сила чрез решение от 2 ноември 2004 г. Преди да сезира Съда на
публичната служба, служителят следва да представи жалба в институцията,
в която е зачислен. Едва след като получи в определения срок отговор от
тази институция, той може да се обърне към Съда.

§ 2. Седалище
279. В началото Европейската общност за въглища и стомана има седалище в
Люксембург. При създаването на Европейската общност и Европейската
общност за атомна енергия за седалище на тези две институции е определен Брюксел. Сливането на изпълнителните органи на трите Общности
предполагаше въпросът да бъде преразгледан. Въпросът за седалището
е белязан и от исканията на Европейския парламент, чиято работа е разделена на три места: Страсбург, Брюксел и Люксембург. Поради желанието на някои от членовете на Парламента всички негови дейности да бъдат
прегрупирани постепенно в Брюксел, възникнаха множество конфликти.
280. Чл. 289 ДЕО предвижда, че седалището на институциите се определя по
общо съгласие на ДЧ. Решението на представителите на правителствата на ДЧ, прието по време на Европейския съвет в Единбург на 11–12
декември 1992 г., трябваше да сложи край на споровете. То потвърждаваше съществуващото решение, в това число разделянето на дейностите на Парламента между три места на работа, като за да избегне
последващо прехвърляне, решението уточнява, че поне дванадесет
парламентарни сесии трябва да се провеждат в Страсбург, без да се изключват извънредните заседания в Брюксел. След опита на Парламента
да заобиколи това решение, отменяйки една от сесиите в Страсбург,
осъден от СЕО (CJCE, 1 octobre 1997, République française / Parlement
européen, aff. C-345/95, rec. I-5215), държавите членки решиха да преобразуват решението от 1992 г. в Протокол към Договора от Амстердам.
Седалището на институциите вече е част от първичното право.
281. В приложение на протокола седалището на Европейския парламент е в
Страсбург, където се провеждат дванадесет месечни сесии, в това число
и бюджетната сесия. Парламентарните комисии заседават в Брюксел, а
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Генералният секретариат на Парламента и неговите служби се намират
в Люксембург. Седалището на Съвета е в Брюксел, но сесиите му през
април, юни и октомври се провеждат в Люксембург. Това правило е в
сила само за заседанията на Съвета на министрите и не се отнася до
работните групи и комитетите. Седалището на Комисията е в Брюксел,
но някои от службите є са разположени в Люксембург. Седалището на
Европейската централна банка е във Франкфурт, а на Европейската инвестиционна банка – в Люксембург. Седалището на Европол е в Хага.
Комитетът на регионите и Икономическият и социален комитет са разположени в Брюксел. Решението от 1992 г. продължава да се прилага
по отношение седалищата на определен кръг агенции и служби, разпределени на територията на общността. Това многообразие на седалища
и работни места усложнява понякога дейността на институциите, но съответства на идеята за една силно децентрализирана Европа близо до
гражданите.

§ 3. Финансови ресурси на Общността
282. В началния етап на своето развитие, по подобие на други международни организации, Европейската общност се финансираше от национални
вноски. Чл. 200 ДЕО уреждаше формула на разпределение на разходите
на Общността между ДЧ, както и формула на разпределение на разходите на Европейския социален фонд. Чл. 172 ДЕОАЕ използваше формула,
идентична на тази в ДЕО за разходите по дейността на Общността и една
особена формула за бюджета за научни изследвания и развитие. Така
уредените формули можеха да бъдат променяни от Съвета с единодушие. Развитието на Общата селскостопанска политика обаче постави под
въпрос изградената система, защото налагаше въвеждането на специални формули, които могат да бъдат изменяни често, според промените на
земеделските пазари. Системата не можеше повече да издържи в стария
си вид. Затова Общността приведе в действие механизма на собствените
средства – възможност, предоставена є от чл. 201 ДЕИО.
283. Чл. 201 (днес чл. 269) възлагаше на Комисията задачата да проучи
възможността за подмяна на финансовите вноски на ДЧ със собствени
източници на Общността, в частност приходи от общата митническа тарифа, като направи съответните предложения до Съвета. Първият опит
на Комисията в тази посока през 1965 г. стана причина за тежка криза,
по време на която Франция практикува т.нар. политика на празния стол.
По-късно, на 21 февруари 1970 г., Съветът прие решение за замяна на
финансовите вноски на ДЧ със собствени средства на Общността. Ре-
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шението от 1970 г. предвиждаше прогресивното предоставяне на Общността на приходите от земеделски прелевмани и други такси, установени в рамките на Общата селскостопанска политика, също както и на
приходи, произтичащи от митническите сборове. Като трети източник на
средства се определя отчисляването на до 1% от хармонизираната основа на ДДС. Прилагането на този източник става възможно едва след
хармонизиране на тази основа през 1979 г.
284. Понастоящем чл. 269 уточнява: „Без да се засягат другите приходи, бюджетът се финансира изцяло от собствени средства.“ Макар системата
на собствените приходи да изключва националните вноски, те отново са
въведени временно под формата на междуправителствени аванси, когато Общността не може да покрива разходите си, докато бъде изменено
решението за собствените приходи. Решението за тези аванси обаче не
е общностен акт, а междуправителствено споразумение на представителите на правителствата на ДЧ. Генералният адвокат Мишò вижда в този
особен ред на финансиране проявление на задълженията, произтичащи
за ДЧ от чл. 5 (нов 10) на ДЕО: „Разбира се, чл. 5 на Договора налага
по наше мнение едно задължение за държавите членки да предоставят
аванси на Общността винаги, когато това е необходимо, за да бъде приет проектът за общностен бюджет навреме, без да се изчаква бъдещият размер на общностните средства да бъде определен в дългосрочен
план“ (conclusions, CJCE, 12 juillet 1988, Parlement c/ Conseil, aff. 377/87,
rec. p. 4017).
285. Целта на системата на собствени средства е да осигури финансовата
самостоятелност на Общността. Същевременно понятието „собствени
средства“ трябва да бъде правилно разбрано. Това не са средства, събрани от данъчно задължените лица пряко от Общността, а трансфери,
осъществявани от националните бюджети към общностния бюджет. Казано по друг начин, европейският данъкоплатец не участва пряко във
финансирането на ЕО чрез специален данък.

А. Условия за приемане на решението за собствените средства
286. Редът за приемане на решението за собствените средства е предвиден
в чл. 269 (стар 201). Тази разпоредба беше изменена от ДЕС, без процедурата, заложена в нея, да бъде променена. Решението за собствените
средства се приема от Съвета при гласуване с единодушие, по предложение на Комисията, след консултиране на Европейския парламент. С
приемането на това решение обаче Съветът препоръчва на ДЧ неговото утвърждаване от тях според съответните им конституционни правила.
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Следователно процедурата има две фази – приемане от Съвета и приемане от държавите членки.
287. Процедурата в две фази не е характерна единствено за тази материя.
Чл. 190, § 4 относно приемането на единна избирателна система за избора на членове на Европейския парламент предвижда аналогичен ред.
Приемането от ДЧ е процедура с особено значение, която отразява значението на решението и стремежа да бъдат приобщени националните
парламенти, които по традиция имат властта да определят данъците,
към решенията за собствените средства на ЕО.
288. Въпреки настояването на Европейския парламент неговото участие в
процедурата не беше изменено с ДЕС и той разполага единствено с
правото да изрази становище, докато относно въвеждането на единна
избирателна система е необходимо одобрение от страна на Парламента. В действителност междуправителствените конференции избягваха
да разглеждат бюджетния въпрос и при всички положения държавите
членки имаха волята да запазят контрол над финансирането на Общността. Въпросът отново беше поставен по време на Конвента за бъдещето на Европа, в контекста на цялостната реформа на системата. Конституцията обаче не внася никакви изменения в съществуващия модел.
Различните категории средства се определят от Съвета с единодушие
след становище на Европейския парламент. Влизането в сила на решението за собствените средства остава подчинено на утвърждаване в ДЧ
по определения в конституциите им ред. За сметка на това мерките по
изпълнение на бюджета се приемат от Съвета с квалифицирано мнозинство, след одобрение от Парламента (чл. І-54).
289. Въпросът за същността на решението за собствените средства е дискусионен. Реално става въпрос за същинско решение на Съвета, а не
за препоръка. Това следва дори от самата форма на акта, чрез който
Съветът приема разпоредбите, чието утвърждаване препоръчва на държавите членки. Влизането в сила на това решение обаче е подчинено на
изпълнението от страна на държавите членки на определените в техния
конституционен ред правила. Разпоредбите на това решение, независимо от особения си ред на приемане, са част от Общностното право. Следователно те могат да бъдат предмет на преюдициално запитване до
СЕО. Предвид ролята на държавите членки за тяхното влизане в сила те
не могат да бъдат предмет на производство за отмяна, тъй като са част
от първичното право.
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Б. Категории собствени средства
290. Системата на собствени средства еволюира значително от 1970 г. насам. Първоначалната философия на системата почиваше на регулирането на собствените ресурси чрез определянето на максимален размер
на основата на отчисления от ДДС. Така собствените средства на Общността се ограничаваха чрез фиксирането на максимален размер спрямо
ДДС. Тази формула обаче породи сериозни затруднения и Общността
беше принудена да пристъпи към реформиране на цялата система, като
замени ограничаването спрямо ДДС с ограничаване спрямо БВП. Така
собствените ресурси, съставени от земеделски прелевмани, митнически
сборове и от процент от общата основа на ДДС, бяха допълнени с един
четвърти източник, изчисляван въз основа БВП на всяка ДЧ. Общият
размер на собствените ресурси не може да надхвърля определен процент от съвкупния БВП на ДЧ или 1,24 % от бюджетните пера.
291. След присъединяването на Обединеното кралство възниква и спор за
британския дял във финансирането на ЕО, тъй като Великобритания
смята, че сумите, които внася по линия на собствените средства на Общността, се разминават значително с общностните разходи, на които се
явява бенефициент.
1. Земеделски прелевмани
292. Според решението за собствените средства собствени средства се явяват: „прелевманите, допълнителни или компенсаторни плащания, други
плащания или добавки, удръжки, които са установени или ще бъдат установени от институциите на Общността върху търговията с трети страни в рамките на Общата селскостопанска политика, също както и такси
и други вземания, предвидени в рамките на общата организация на пазара на захар“ (décision 2000/597/CE, Euroatome, 29 séptembre 2000, JO
n°L 253 du 7 octobre 2000, p.42).
293. Земеделските прелевмани се установяват към момента на стартиране на
общата селскостопанска политика, за да позволят реализирането на общностната преференция. Те се състоят в облагане на вноса от трети страни, насочено към компенсиране на разликите между световните и общностните цени. Прелевманите могат да бъдат разглеждани като митнически сборове върху вноса на земеделски продукти. Предвид развитието
на световната търговия и на общата земеделска политика прелевманите
представляват все по-ограничен дял от средствата на Общността. Вземанията от захарната индустрия са предназначени да гарантират финансовото равновесие на общата организация на пазара на захар.
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2. Митнически сборове
294. Митата по общата митническа тарифа също съставляват източник на
собствени средства. Предвид общото развитие на митническите тарифи в рамките на СТО става въпрос за един все още значим източник на
средства, чийто дял обаче намалява. Традиционните собствени ресурси през 2005 г. представляват до 11,4% от общия размер на собствените средства, срещу 19,1% през 1996 г.
3. Отчисления от ДДС
295. Средствата от ДДС се определят съобразно „единна ставка върху данъчната основа на ДДС, валидна за всички ДЧ, определена еднообразно
въз основа на общностни правила“. Това също не е същинско собствено
вземане, тъй като не е налице пряк общностен данък, платим от данъчно
задължените лица. В действителност процентът, който се отчислява, не
се прибавя към националната ставка на ДДС. Той се определя спрямо основата на ДДС във всяка ДЧ и се превежда от държавата на Общността.
296. Отчисленията, дължими от всяка ДЧ, се превеждат в размер 1/12 всеки
месец по сметка на Общността и според чл. 11 от Регламент 2891/77 от
19 декември 1977 г. (JO n° L 294, p.17), приложим спрямо всички собствени ресурси, като всяко закъснение е основание за начисляване на лихви.
Според СЕО лихви се дължат за закъснение от каквото и да е естество
(CJCE, 21 séptembre 1989, Commission c/ Grиce, aff. 68/88, rec. 2965).
297. Според решението от 1970 г. процентът, отчисляван върху общата основа на ДДС, се явява едновременно източник на равновесие за общностния бюджет и таван на разходите на Общността. Определен е размер
на отчисление, който не може да надвишава 1%. Реално приложимата
ставка в действителност е определяна в края на бюджетната процедура
според общия размер на общностните разходи. При всички положения
общият размер на бюджета не може да надхвърля съвкупността от земеделски прелевмани, митнически сборове и постъпленията от до 1%
от общата сума по ДДС. Ефектът от тази формула се състои в това, че
след като таванът от 1% от общата сума по ДДС бъде достигнат, всяко
увеличение на общностните разходи предполага изменение на решението за собствените средства. Така през 1985 г. процентът на отчисление
от ДДС е повишен на 1,4%. През 1986 г. обаче изпълнението на бюджета
е на границата на баланса и проблемът с изчерпването на средствата
от ДДС отново е на дневен ред. В тези условия една нова промяна на
размера на отчисленията от ДДС не може да бъде достатъчно решение,
което налага да бъде извършена цялостна промяна в системата.
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298. Тази промяна се реализира чрез решението от 24 юни 1988 г. Таванът на
собствените средства вече не е обвързан с процент от общата сума по
ДДС, а се определя като процент от общия БВП на Общността, установен на 1,2% за 1992 г. Приходите от ДДС се запазват, но повече не се
явяват средство за постигане на баланс. Тази роля е дадена на един
четвърти източник, формиран въз основа на БВП на държавите членки.
Освен това приходите от ДДС се адаптират съобразно разликите между
отделните държави членки, свързан с неравния характер на потребителските нагласи в тях. Размерът на отчисления от ДДС е запазен на 1,4%,
но основата на една държава членка, взета за изчисление на средствата
по ДДС, които трябва да постъпят в общностния бюджет, не може да
надхвърля 55% от нейния БВП. Още от първата година на своето прилагане този начин на определяне на основата на ДДС привилегирова Ирландия, Люксембург и Великобритания. При тази формула средствата
от ДДС представляват 53,5% от планираните средства на Общностния
бюджет. Що се отнася до границата от 1,4%, някои смятаха, че става
въпрос за фиксиран размер. СЕО обаче определи, че границата може да
бъде установена на по-ниско ниво, ако балансът на бюджета е осигурен
(CJCE, 31 mars 1992, Conseil c/Parlement, aff. C-284/90, rec. I-2277).
299. Решението от 31 октомври 1994 г. продължава еволюцията, започнала през 1988 г. В протокола за социалното и икономическото единство
към ДЕС високодоговарящите страни „декларират своето намерение да
вземат преимуществено предвид възможността на различните държави членки като източник на собствени средства и да проучат възможностите, позволяващи да бъдат коригирани регресивните елементи на
действащата система за най-малко развитите страни“. Тези намерения
са насочени към ограничаване на относителния дял на средствата от
ДДС в собствените средства за сметка на четвъртия източник, основан
на БВП. Така на първо място се прави общо ограничаване на средствата
от ДДС за всички държави членки на 50% през 1999 г. След това общият
размер на средствата по ДДС е свален до 1% през 1999 г.
300. Заключенията на Европейския съвет от Берлин от 24 и 25 март 1999 г.
задълбочава още развитието в тази посока. В новото решение за собствените средства те предвиждат общият размер на средствата от ДДС
да бъде намален до 0,75% през 2002 и до 0,50% през 2004 г. (décision
du 29 septembre 2000, art. 2). Промяната продължава, тъй като за периода 2007–2013 г. процентът на ДДС ще бъде свален на 0,30%. В тази
перспектива общият дял на средствата по ДДС, който понастоящем е
14,1% от собствените ресурси спрямо 51,3% през 1996 г., ще намалее
допълнително.
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4. Източник БВП
301. Въведен през 1988 г., четвъртият източник се състои във вноски на държавите членки, основани на техния БВП. Отнасянето към БВП позволява да бъде отчетено относителното развитие на отделните държави и на
тази основа да бъде справедливо разпределена тежестта на общностното финансиране.
302. Тази вноска е създадена като допълнителен източник на средства, предназначена да захранва общностния бюджет, в случай че земеделските
прелевмани, митническите сборове и отчисленията от ДДС няма да бъдат достатъчни, за да се покрият разходите на общностния бюджет. Този
източник се формира от отчисление спрямо БВП на всички ДЧ. Ставката
се определя в рамките на бюджетната процедура. Следователно източникът по БВП не е общо ограничен, но е определен таван за общия размер
на собствените средства с решението, уреждащо собствените средства.
Вследствие на това размерът на средствата от БВП трябва да бъде определен така, че общият размер собствени средства в общностния бюджет
да не надхвърля 1,24 % от БВП на всички държави членки. При формирането на общностния бюджет се прави изчисление за размера на земеделските прелевмани, митническите сборове, отчисленията от ДДС и другите
източници. Общият размер на тези средства се сравнява с очакваните
разходи на Общността и разликата се покрива от вноската по БВП, като се
има предвид, че общият размер на средствата и респективно разходите
не може да надхвърля 1,24% от БВП на държавите членки. Делът на вноската по БВП в собствените средства през 2005 възлиза на 74,5% срещу
29,6% през 1996 г.
303. Функционирането на системата изисква еднообразно дефиниране на
БВП. Директива 89/130 ЕИО от 13 февруари 1989 г. цели хармонизирането на определянето на БВП по пазарни цени (ОВЕО L 49 от 21 февруари 1986 г., с. 26). За да се изработи обаче годишният бюджет, са необходими данните за БВП за съответната година. Те обаче не могат да
бъдат предоставени към момента, когато се изготвя проектът за бюджет,
поради което ЕК изготвя прогнозен БВП за всяка ДЧ. Тези преценки се
правят на основата на предишните бюджетни години и могат да бъдат
коригирани, което прави механизма особено труден. Тези операции се
осъществяват на базата на статистическите данни за БВП на ДЧ, предоставени от тях самите и изчислени на базата на Директива 89/130
ЕИО и ЕОАЕ.
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5. Други приходи
304. Според чл. 269 на Договора, „без да се засягат другите приходи, бюджетът
се финансира изцяло от собствени средства“. Другите приходи, посочени в
чл. 269, са от различно естество:
– Налични излишъци, в частност излишък от предходната бюджетна година по отчисленията от ДДС и БВП;
– Приходи, свързани със средствата за възнаграждение на членовете на
европейските институции, служители в общностната администрация и
други наети от Общността лица; подоходен данък, извънредни кризисни
вземания върху възнагражденията, изплащани от Общността, вноски по
пенсионните фондове;
– част от вземанията на ЕОВС по административните разходи на
ЕОВС;
– приходи от сделки с имущество на Общността;
– приходи от извънбюджетни фондове;
– приходи от глоби и имуществени санкции;
– приходи от други сделки.

В. Механизъм за коригиране на бюджетния дисбаланс
305. Наличието на бюджетен дисбаланс във вреда на Обединеното кралство дълги години беше една от ябълките на раздора в Европейската
общност. Реално Великобритания се ползваше в ограничена степен
от земеделските плащания на Общността поради слабостта на нейния
земеделски сектор. Същевременно разходите за земеделие са едно от
основните разходни пера на общностния бюджет (54,3 % през 1993 г.
само за фонда FEOGA-Garantie). За сметка на това британският принос
към бюджета бе съществен най-вече заради високия относителен дял
на основата на ДДС спрямо БВП. Новата система, въведена от 1994 г.,
трябваше да допринесе за ограничаването на този ефект чрез сериозното приспадане на основата на ДДС, което предвижда.
306. В резултат на това ЕО беше изправена пред искане от британска страна за корекция на този бюджетен дисбаланс. Подобно решение беше
разглеждано като „справедливо връщане“, отразяващо принципа, че
общностните плащания за една държава членка следва да съответстват на приноса на тази държава в бюджета на Общността. Ако такъв
принцип бъде приет, той би противоречал на каквато и да е форма на
преразпределение в полза на по-слабо развитите държави членки и би
обезсмислил политиката на социално и икономическо единство. Впрочем комисията дълго време отказваше да публикува положителното или
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отрицателното салдо на държавите членки, за да не дава политическо
значение на един факт от счетоводно естество и да избегне това да
се смята, че ползите от участието в ЕО се измерват изключително във
финансови величини, оставяйки незабелязани ползите от участието в
един общ пазар. В британския случай казусът се отнася по-скоро до коригирането на една особена ситуация на остър дисбаланс, в която беше
изправена една държава членка поради спецификата на източника на
собствени средства, свързан с ДДС. Поради това не се стигна до пълно
ограничаване на участието на Великобритания в преразпределението
на средства, а до частична корекция и запазване на положителния принос на държавата членка към общностния бюджет.
307. Дебатът за бюджетния дисбаланс беше възобновен по инициатива на
Германия в рамките на преговорите за Agenda 2000 относно реформирането на финансовата система в перспективата на разширяването. В
доклада си за собствените средства (Bulletin, supplйment 2/98), ЕК посочи, че освен Великобритания (-0,79 % от БВП), още четири държави
имат отрицателно салдо: Германия (-0,59 % от БВП), Холандия (-0,79%
от БВП), Австрия (-0,49% от БВП), Швеция (-0,61 % от БВП). Същевременно Комисията подчерта ограниченията на един аналитичен метод,
основан на сравнението на приноса на една държава с разходите на
Общността в тази държава. На първо място той не отчита въздействието на общностните политики върху развитието на тази държава членка. На следващо място една част от разходите на ЕО в полза на трети
страни имат положителен ефект върху предприятията от Общността,
които вземат участие в различни програми, въпреки че тези разходи не
се отчитат при изчислението на чистите приходи. Накрая, що се отнася
до традиционните приходи (прелевмани, митнически сборове), те се начисляват в държавата, на територията на която се осъществяват вносът
или износът, въпреки че това не винаги е държавата, източник или адресат на продукта. Ситуацията се измени допълнително през 2005 г., тъй
като Италия и Франция се присъединиха към държавите с нетен принос
както поради цената на разширяването, така и поради ограничаването
на земеделските разходи.
308. През 1984 г. след тежки преговори по време на Европейския съвет във
Фонтенбло беше въведен механизъм на корекции. Той е основа на съществуващата и днес система. Доколкото механизмът е част от решението
за собствените средства от 1984 г., той не може да бъде променян освен
с единодушие, което осигурява неговото просъществуване във времето.
Механизмът е свързан с компенсирането на част от средствата, идващи
от Обединеното кралство. Принципът е прост. Разликата между дела
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на Великобритания в приходите от ДДС и частта, която страната има от
общностните разходи, се компенсира в размер на 66 % под формата на
намаление в британските отчисления по ДДС. Тази разлика се поема от
останалите държави членки с изключение на ФРГ, която поема само 2/3
от полагаемия є се дял, като останалата една трета се прехвърля на
другите държави членки.
309. Европейският съвет в Берлин запази компенсацията в полза на Обединеното кралство с някои технически уточнения, предназначени да неутрализират ефекта от намаляването на ДДС, както и това, че държавите
членки могат да запазят до 25% от традиционните собствени средства,
за да покрият разходите по събирането. Освен това предвид отстъпката
в полза на Обединеното кралство, приносът на другите нетни контрибутори – Австрия, Германия, Холандия и Швеция, беше модифициран,
така че те следва да внасят само 25% от обичайно дължимия им принос.
Доколкото решението за собствените средства се приема с единодушие,
механизмът на коригиране на бюджетния дисбаланс, изглежда, може да
се прилага още дълго време. Същевременно в преговорите по финансовата рамка за периода 2007–2013 г. системата беше поставена под
въпрос. Комисията предложи въвеждането на общ компенсаторен механизъм, предназначен да компенсира всички държави с нетен принос
в случаите, когато бюджетният дисбаланс надхвърли – 0,35% от БВП на
съответната държава членка. Подобно решение би довело до ограничаване на британската отстъпка, поради което не е учудващо, че Обединеното кралство се противопостави на предложението на Комисията при условие, че не бъде предприета генерална реформа на общата
селскостопанска политика – искането, което Франция не можеше да приеме. Както обикновено дебатът приключи с постигането на компромис.
Комисията беше натоварена в периода 2008–2009 г. да изготви доклад за
всички общностни разходи, в това число и за общата селскостопанска
политика и т.нар. британски чек. В очакване на този доклад системата
се запазва в сегашния си вид, като Великобритания поема ангажимента
да увеличи приноса си за разходите по разширяването, с изключение на
тези, свързани с ОСП. Останалите нетни контрибутори, от своя страна,
постигат намаляване на отрицателния си финансов баланс (0,025% за
Австрия, 0,15% за Германия, 0,10% за Холандия и Швеция).
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Дял ІІ
Институционната система
310. Както посочва чл. 3 на ДЕС, Съюзът разполага с единна институционна
рамка. Институциите на ЕС съвпадат с тези на ЕО. Разбира се, в зависимост от това, дали действат в областите на компетентност на Съюза
или на Общностите, те се подчиняват на различни правила по дял V и
VІ на ДЕС и по общностните договори. Единството на институционната
рамка е едно от средствата, което авторите на Договорите използват, за
да запазят единството на действията на Съюза и на Общностите.
311. Институционната структура свидетелства за спецификата на Съюза и по
никакъв начин не може да се сравнява с тази на ДЧ. Поради това е важно
да се пазим от пренасянето на националните концепции върху общностната конструкция и например да уподобяваме ЕП на един типичен законодател или ЕК на правителство. Подобно неразбиране понякога създава
сериозни проблеми в институционния дебат. Подобно уподобяване бе
отхвърлено и от СЕО – по повод искането на ЕП разпоредбите относно
неговите правомощия по одобряването на международните договори да
се тълкуват по аналогия с правомощията на националните парламенти
– и припомни, че „...действието на тази разпоредба не следва да бъде
разширявано въз основа на разбирането, предложено от ЕП, за компетенциите на националните парламенти...“ (CJCE, 8 jullet 1999, Parlement
européen c/ Conseil, aff. C-189/97, Rec. I-4741). Следователно анализът на
институционната структура трябва да се прави единствено на основата на
разпоредбите на УД. Вярно е, че те имат твърде практическа насоченост и
не съдържат никакви ориентири за общите принципи на институционната
архитектура на Съюза – поради което тези принципи трябваше да бъдат
изведени в практиката на Съда на Европейските общности.
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Поддял І. Принципи относно институционната
структура на ЕС
312. Най-общо моделът на конституционна организация в държавите от Западна Европа се основава на принципа за разделение на властите. Поради
това първият въпрос, който следва да се зададе относно конституционната
организация на Съюза, е за това, какво приложение намира принципът за
разделение на властите. Класическото разбиране на този принцип обаче
не позволява да се намери задоволителен отговор – институционната структура на ЕС се основава на собствени принципи.
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Глава І. Европейският съюз и разделението на властите
313. Институционалната структура на Европейската общност не е изградена
по модела на разделение на властите. Същото важи и за ЕС, при който
съществената част от изпълнителната и законодателната власт е съсредоточена в Съвета, а ролята на Съда се свежда до дял VІ, без въобще
да има компетентност по дял V. Възможно ли е при това положение и при
липса на общ обяснителен принцип да се намерят показатели, чрез които
да бъде обяснена институционалната структура?

Раздел 1. Неприложимост на теорията за разделението на властите
314. Ако приемем най-широко разпространената версия, според която разделението на властите повелява, че на всяка институция съответства
определена функция, която тя изпълнява при пълна независимост, ще
разберем, че в Общността със сигурност не съществува разделение на
властите. Законодателната власт се упражнява от Съвета, но с участието на Комисията и на Европейския парламент. Изпълнителната власт
принадлежи на Съвета, който от своя страна я делегира на Комисията.
Но в случаите, когато даден нормативен акт е приет от Съвета при механизма на съвместно приемане на решения, съществуването и границите
на делегираните правомощия трябва да бъдат одобрени и от Парламента. Единствено съдебната власт в Съюза е поверена изцяло и изключително на Съда.
315. Подобно виждане следва да бъде допълнено със съществуващото вертикално разделение на властта между Съюза и държавите членки. Последните са до някаква степен приобщени към законодателната власт
чрез процеса на транспониране на директивите и посредством задължението им за изпълнение на общностните норми. Що се отнася до съдебната власт, националните съдилища следва да познават и прилагат
европейските правни норми. Националният съдия е съдия на общо основание по Общностното право и осъществява своята мисия в рамките
на отношения със СЕО, което не се характеризира с єерархичност, а със
сътрудничество.
316. При това положение може да се каже, че структурата на Общността
със сигурност не отговаря на традиционното виждане за разделение на
властите, което в действителност не съществува и в националните системи на държавите членки, чиито власти си сътрудничат по различни
начини и поводи. Макар в ЕС да не можем да различим законодател от
правителство, това съвсем не означава, че от юридическа гледна точка
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не може да бъде направена разлика между законотворческа дейност и
действията по прилагането є.
317. Ако се спрем само на Общността, ще ни впечатли, че дори да е налице
реално сътрудничество между институциите, объркването на изпълнителната и законодателната власт в немалка степен продължава и до
днес. Законодателната власт се упражнява от Съвета със задължителното участие на Комисията, която с малки отклонения е изключителен
носител на правото на законодателна инициатива. Парламентът от своя
страна взима участие в различни стадии на законодателния процес. Понякога, във все по-редки случаи с голямо политическо значение, ролята
му е чисто консултативна. В случаите, при които се прилага процедурата
за сътрудничество, Парламентът има право на отлагателно вето, тъй
като евентуалният му отрицателен вот не би могъл да бъде преодолян
освен с единодушие в Съвета. При процедурата на съвместно приемане на решения съгласието на Парламента е задължително. Според УД
носител на законодателната власт е Съветът, но той не може да я упражнява самостоятелно. Що се отнася до изпълнителната власт, засега
нейното упражняване трудно се разграничава от това на законодателната. Преди приемането на Единния европейски акт изпълнителната власт
се упражняваше от Съвета под същата форма като законодателната
власт на Съвета освен в случаите на делегиране от Съвета на Комисията. След ЕЕА Съветът има право да приема изпълнителни норми, но
по принцип следва да делегира това право на Комисията, която да го
упражнява под негов контрол и съобразно с дадените є от него указания
и определените от него условия, които могат да предвиждат, включително и правото на преразглеждане по същество от Съвета. Иначе казано,
Съветът може в отделни случаи да си запази упражняването на изпълнителните правомощия.
318. Следователно не можем да говорим за действително разделение на
властите, като се има предвид, че истинският носител на изпълнителната власт е законодателят или в някои случаи клон на законодателната
власт. Това, разбира се, не значи, че е невъзможно в бъдеще нещата да
еволюират по посока на едно истинско разделение на властите. Въпреки
това не можем да не отбележим, че ако до сега в рамките на различните
ревизии на Договорите страните членки са се съгласявали с извършването на промени относно разпределението на правомощията между
институциите, то те никога не са проявявали готовност да се откажат от
базовата общностна схема.
319. Това положение е още по-ясно, когато става дума за функционирането на Съюза в рамките на дял V и VІ от ДЕС. Монополът над правото
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на законодателна инициатива не принадлежи на Комисията. Ролята на
Парламента е само консултативна. Съветът е както законодателен, така
и изпълнителен орган. Сливането на властите, както се вижда, е пълно.
320. Работата в рамките на Конвента за бъдещето на Европа бе ориентирана
по-скоро към изясняването на вече съществуващата система, отколкото
към приемането на радикални промени в нея. Законодателната функция
трябваше да бъде определена по-ясно, но Съветът запазваше изпълнителната си власт в областите на външната политика и сигурността. Що се
отнася до изпълнението на приетите общностни норми, правото за това
следваше да принадлежи на страните членки, освен в случаите, когато
поради изискванията за единство се налага приемането на единна общностна уредба. В този случай се предвиждаше правото на изпълнение да
принадлежи на Комисията. Тези ориентации се срещат и в конституционния текст. В текста на Конституцията се прави опит да бъде изяснена
єерархията на нормите или поне на функциите, както и за уточняване на
разликите между законодателни и изпълнителни действия.

Раздел 2. Прагматичност на организационния модел
321. Институционната структура на Европейската общност е изградена на
базата на един изцяло прагматичен подход, който устоява на всякакъв
вид опити за концептуализиране. Подобно начинание бе предложено от
Комисията и разгледано от държавите членки по време на преговорите,
предшестващи подписването на Амстердамския договор. Идеята беше
да се отделят квазиконституционните материи от законодателните, като
първите бъдат приемани с решение на Съвета, одобрено от страните
членки, съгласно техните конституционни процедури, а вторите – със
съвместни решения на Съвета и Парламента. Тази концепция не получи
одобрението на авторите на договора, които и до днес дават превес на
практическия подход пред теоретическите виждания. Подобно отричане
на теоретичния подход бе изразено и при преговорите в Амстердам по
отношение на обновените предложения на Комисията.
322. С изключение на правомощията на Съда, които не са били съществено
променяни от приемането им с договора за Европейската икономическа
общност, в първоначалната му редакция освен за определянето на несъществуващия през 1958 г. статут на Парламента отношенията между
другите три институции бяха дълбоко изменени в хода на различните
ревизии на договорите. В началото основният акцент беше поставен
върху двойката Съвет Комисия. Законодателната и изпълнителната
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власт принадлежаха на Съвета, в който са представени правителствата
на държавите членки. Въпреки това опитът на Европейската общност за
въглища и стомана показа ясно нуждата от институция, която да е независима от правителствата, поради което тя бе запазена под формата
на Комисия, на която бяха поверени правото на законодателна инициатива и задачата да контролира правилното прилагане на Договора от
страна на държавите членки. В началото особеното място на Комисията се обясняваше с факта, че в Общността на шестте трите големи
държави членки (Германия, Франция и Италия) можеха да поставят трите малки (Белгия, Люксембург и Холандия) в миноритарна позиция. В
този контекст една независима Ккомисия играеше ролята на защитник
на малките държави членки благодарение на правилото, според което
Съветът не би могъл да промени предложение на Комисията освен с
единодушие. Оттук и ролята на малките страни членки не можеше да
бъде намалена освен със съгласието на Комисията. Правомощията на
Парламента в този начален период бяха силно ограничени. Той можеше
да дава становища относно някои от предложенията на Комисията, както и да контролира последната чрез вот на недоверие. Както отбелязва
Съдът в едно от решенията си, системата понякога показва отсъствие
на логика: „В този смисъл следва да се отбележи, че в системата на общностните компетенции правомощията на институциите и условията за
тяхното упражняване произтичат от различни, специфични разпоредби
на Договора, чиито различия, особено що се отнася до ролята на Европейския парламент, не винаги се основават на систематични критерии“
(Решение № 56/88 от 30.05.1989 г. Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d`Irlande du Nord c/ Conseil, rec. 1615).
323. Първоначалната система еволюира. И ако отношенията между Съвета
и Комисията са претърпели малко промени с оглед първоначалния текст
на договорите, то на практика след периода на застой преди приемането на Единния европейски акт Комисията си възвърна ролята. Значимостта на нормативната уредба, която трябваше да бъде приета, за
да бъде завършен процесът на въвеждане на единен вътрешен пазар,
беше причината Съветът да делегира на Комисията повече правомощия
в сферата на изпълнителната власт като въвеждането на регионалния
фонд, а впоследствие и на кохезионния фонд и програмите за трети
страни, които увеличиха управленските є функции. Основният елемент
от промяната в системата обаче представлява нарастването на правомощията на Парламента както в законодателната, така и в бюджетната
сфера. Тук, както и при Комисията, властта на Парламента нараства
по прагматични съображения в зависимост от нуждите в дадената об-
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ласт. Показателен в този смисъл е фактът, че законодателната власт на
Парламента е нараснала, що се отнася до вътрешния пазар, но остава
крайно ограничена в по-чувствителните сфери като например: данъчното хармонизиране, имиграцията и валутата.
324. Парламентът направи опит да обоснове исканията си за по-значителна
законодателна власт с нуждата от демократично участие в законотворческия процес. Според него, след като в определена област Съветът вземе
решение с квалифицирано мнозинство, упражняваният от националните
парламенти контрол не би могъл да бъде ефективен, тъй като ролята
на някои от страните членки би могла да бъде минимизирана. Следователно този контрол е без значение за приетите норми, което от своя
страна води до потъпкване по отношение на тези държави, на ефекта
от демократичното участие. С оглед на това нуждата от овластяване
на Парламента с правото да участва в процеса на вземане на решения
вместо националните парламенти изглежда съвсем легитимна. Оставяйки на страна въпроса за ефективността на тази теза, предвид факта, че
в случая решението се взима от правителствата, които от своя страна се
контролират от националните парламенти, тя никога не е била възприемана от авторите на договора, за което свидетелства и фактът, че в областта на земеделието, макар и решенията да се взимат с квалифицирано мнозинство още от времето на Европейската икономическа общност,
ролята на Парламента винаги е била само консултативна. В рамките на
Конвента за бъдещото на Европа бе направена крачка напред в тази насока, изразяваща се в предложението за съвместно приемане на нормите за общата организация на пазарите, като се оставя Съвета да взема
управленските решения. Конституцията също следва този прагматичен
подход, предвиждайки разширяване на областите на съвместни решения
въпрос по въпрос, като запазва, в някои случаи специални законодателни
процедури в полза единствено на Съвета.
325. Така осъществяването на процеса на взимане на решения зависи до
голяма степен от конкретните интереси във всяка една област. В случаите, когато интересите на страните членки следва да бъдат по-силно
защитени с оглед чувствителността по отношение на националния суверенитет, авторите на Договорите са оставили вземането на решения
в Съвета с единодушие (напр. хармонизация на данъчните системи), а
понякога и след прилагане на националните процедури по ратифициране (собствени приходи). В областите, в които по мнението на авторите
на Договорите националните интереси на държавите членки са по-малко засегнати, е предвидено Съветът да се произнася с квалифицирано
мнозинство, като по този се отрежда специална сила на предложение-
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то на Комисията, тъй като съгласно разпоредбите на Договора то може
да бъде изменено от Съвета единствено с единодушие. И на последно
място, съществуват хипотези, при които авторите са преценили, че в
дадена област задачите ще бъдат постигнати по-лесно при пълна независимост, поради което са овластили единствено Комисията с решаването им, какъвто е случаят в сферите на управление на политиките или
на контрол. От гореизложеното следва, че за всяка област е предвидена
различна процедура за взимане на решения, която е определена с оглед
значимостта на дадената област по отношение на интересите на държавите. Оттук следва и значимостта в Общностното право на правното
основание, или с други думи на конкретния член от Договора, на който се
основава актът, тъй като той е този, който определя коя е приложимата
процедура в конкретния случай. Нуждата от избиране на правилно правно основание бе ясно подчертана и от Съда: „По отношение избора на
правно основание на първо място следва да се подчертае, че той може
да се отрази на самото съдържание на акта предвид факта, че процесуалните изисквания, свързани с даденото овластяване, не са идентични,
а се различават от един текст на друг.“ (Решение от 02. февруари 1989 г.,
по дело №275/87 Commission c/ Conseil, Реш. от 29 март 1990 по дело
№ 62/88 Grиce c/ Conseil, rec. 1527).
326. Следователно философията на разделението на властите между институциите до голяма степен отразява определената от държавите членки
значимост при упражняване на конкретни правомощия, предоставени на
Съюза. Тази значимост може да се променя, от което следват и различните изменения, осъществени в хода на ревизиите на Договорите. С нарастването на взаимното доверие между държавите членки, както и между
тях и институциите извън Съвета, се открива възможност за ново развитие
и нови промени. До настоящия момент те се изразяват в преминаването
към квалифицирано мнозинство, както и в увеличаването правомощията
на Парламента. Срещнатите по време на преговорите в Ница и на последната МПК затруднения по въпросите за разширяването на областите, в
които се изисква квалифицирано мнозинство и се прилага ПСПР, идват
от факта, че областите, в които се запазва единодушието, са безкрайно
чувствителни (данъчно облагане и социално осигуряване, например) и по
отношение на тях страните членки желаят да запазят възможността си за
влияние в Съвета. В настоящия му вид организационният модел съвсем
не е стабилизиран. Въпреки това съществуват няколко конституционни
норми, регламентиращи отношенията между институциите.
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Глава ІІ. Структурни принципи
327. Макар да описва правомощията на всяка една институция и отношенията между различните институции, Договорът не съдържа изрично изброяване на принципите, които следва да се прилагат в междуинституционните отношения. Заслугата да компенсира това е изцяло на Съда, който
въз основа на отнесените до него спорове е разяснил принципите на
конституционната организация на Общността и е наложил прилагането
им като основни принципи на правото.

Раздел 1. Принципът на институционното равновесие
328. Принципът на институционно равновесие съвсем не означава, че авторите на Договорите са предвидили равностойно разпределение на властите, по силата на което всяка институция би имала еднаква тежест с
останалите. По-прозаично, този принцип свидетелства, че институционната структура на Общността е основана на разделението на властите
между различните институции. Това разделение отразява и мястото, което авторите са искали да отредят на всяка една от тях в изпълнението
на поверените на Общността мисии и задачи. В този смисъл Съдът е
натоварен със задачата да контролира тази организация на властите,
за да не бъдат поставени под въпрос принципните решения на Договорите. Следователно равновесието, на което се позовава Съдът, е предвиденото в Договора. Този принцип е в тясна връзка с разпоредбата на
чл. 7 от Договора за създаване на Европейската общност, според която
всяка институция действа в рамките на предоставените є с договора
правомощия. Оттук следва и изводът, че никоя институция не следва
да разширява правомощията си за сметка на друга. На практика обаче
нещата не стоят толкова просто, като се има предвид, че основна част
от стратегията на Парламента винаги са били усилията, насочени към
задължаването на ЕК да действа в желаната от Парламента посока,
особено що се отнася до промени в предложенията є или до оттеглянето им. От своя страна, приемайки да се съобразява с парламентарните
предложения, Комисията дълги години се пази от всякакво обвързване,
което би ограничило правото є на инициатива (COM (81) 581 final, „Отношенията между институциите и Общността“, публикувана под заглавието „Институционната система на общността, равновесие, което следва
да се постигне“ – Бюлетин на Общностите, 3/82).
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329. За първи път СЕО се позовава на принципа на равновесие в решението Meroni, виждайки „в характерното за институционалната структура на
Съюза равновесие на властите фундаментална гаранция, предвидена
от Договора в полза на предприятията и асоциациите на предприятия,
за които се прилага“ (Решение от 13 юни 1958 г. № 9/56, вж. още становището от 17 декември 1959 г. по прилагането на чл. 95 от Договора за
създаване на Европейската икономическа общност за въглища и стомана, Rec. 5511). Най-ясният израз на принципа обаче се проявява в т. нар.
комитология, или с други думи, правилата, съгласно които комитетите,
съставени от представители на държавите членки, обграждат Комисията
при упражняването на делегираната є изпълнителна власт. Съдът намира, че „въпросът се отнася най-вече до съвместимостта на производството
пред комитета по управлението със структурата на Общността и с институционалното равновесие, както с оглед отношенията между институциите,
така и с оглед на респективните им права и правомощия“ (Решение от 17
декември 1970 г., по дело № 25/70 Einfuhr- und Vorratstelle für Getreide und
Futtermittel c/ Koster, Rec. 1161). Именно на принципа на институционното
равновесие се основава решението Isoglucose, за да признае правото на
Парламента да бъде консултиран в качеството му на „основен елемент от
институционалното равновесие, наложено от договора“ (Решение от 29
октомври 1980, по д. №138 и 139/79, Roquette et Maizena, Rec. 3333).
330. На принципа на равновесието се основава и Съдът, за да контролира
спазването от страна на институциите на отредените им правомощия.
В този смисъл е решението Wybot: „В рамките на предвиденото в Договорите равновесие на властите между институциите Парламентът не би
могъл... да отнеме на останалите институции даден прерогатив, който
им е отреден от самите договори“. (Решение от 10 юли 1986 г., по д. №
149/85, Rec. 2391). Оттук следва и забраната за всякакво вмешателство
от страна на една институция в правомощията на друга. Забранено
също така е и делегирането на правомощия от страна на европейска институция в полза на външен орган или институция, когато то би довело
до нарушаване на принципа на равновесие.
331. Според Съда целта на принципа е не просто да гарантира разделението
на правомощията между отделните институции, но и да защитава интересите на гражданите. Процесът на взимане на решения им осигурява гаранции, които не биха могли да бъдат заобиколени. Предмет на принципа
не е единствено защитата на интересите на институциите, но и тези на
гражданите. Тази позиция беше смекчена от Съда с решението му от 13
март 1992 г. (дело № С 282/90 Vreugdenhil BV c/ Commission, Rec. І-1937),
в което се приема, че: „...следва да се отбележи, че системата за разпре-
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деление на правомощията между различните европейски институции има
за цел да осигури спазването на предвиденото в Договора институционно
равновесие, а не да защитава интересите на гражданите. Следователно
неспазването на институционното равновесие не би могло само по себе
си да обоснове ангажирането на отговорността на Общността по отношение на дадените икономически оператори. Нещата биха стояли различно,
ако дадена европейска норма бъде приета при нарушаване не само на
разпределението на правомощията между институциите, но и когато по
същество тя противоречи на правна норма, която се намира по-горе в єерархията и има за предмет защитата на гражданите.“ Без съмнение в процеса на взимане на решения следва да се прави разлика между правилата, отнасящи се до институционното равновесие по принцип, и тези, които
имат за цел да защитават по-специално интересите на гражданите, като
единствено нарушаването на вторите би могло да служи като основание
за ангажиране отговорността на Общността, а нарушаването на първите
– за недействителност на акта.
332. Правилата за разделение на властите между институциите имат отражение и върху самото съдържание на решенията им, което обяснява и
вниманието, с което Съдът следи за избора на правилното правно основание, тъй като именно тя е тази, която определя вида на процедурата
за взимане на решение. Правното основание, представляващо члена от
Договора, на който се основава даден акт, е един от изразите на институционалното равновесие. За да запази именно това равновесие, Съдът
признава активната легитимация на Парламента при исковете за обявяване недействителността на даден акт, чиято цел е защитата на правомощията му: „...тези прерогативи са част от предвиденото с Договорите
институционално равновесие. В тях е заложена система на разпределение на правомощията между различните институции на Общността,
която предоставя на всяка една от тях определена мисия в институционалната структура на Общността и в осъществяването на целите и задачите, които са поверени на същата. Изискването за институционално
равновесие налага на всяка една от европейските институции да упражнява правомощията си, спазвайки тези на останалите институции. В случаите на нарушаване на правилото от страна на някоя от европейските
институциите тя следва да бъде санкционирана.“ (Решение от 22 май
1990 г., по д. №70/88, Parlement c/ Conseil, Rec. І-2041). В дадения случай
Съдът не прилага статично принципа, а напротив – използва го, за да
допълни договора по един динамичен начин. Оттогава, тази практика на
Съда е възприета и от договорите.
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Раздел 2. Принципът на автономия на институциите
333. Институциите имат правото в рамките на отредените им правомощия, да
организират свободно дейността си. То се основава на заложената в Договорите възможност всяка институция сама да определя вътрешния си
правилник. Правото за автономна организация бе признато и от Съда по
отношение на Европейския парламент. В действителност в опитите си
да увеличи правомощията си Парламентът е институция-та, която найчесто се е възползвала от така предоставената є възможност, използвайки именно вътрешния си правилник, за да затвърди някои от решенията на Съда или междуинституционни практики. Така например само
няколко дни след решението Isoglucose, с което бе признато правото му
да бъде консултиран, Парламентът промени правилника си, вписвайки
в него решението на Съда, опитвайки по този начин да се възползва
от всички новооткрити възможности. По същия начин правилникът на
Парламента възпроизвежда юриспруденцията и практиката в сферата
на процедурата по повторно консултиране, така както те са били разбрани от самия Парламент. Този подход обаче крие риск от нарушаване на
принципа на институционно равновесие. Оттук се налага и изводът, че
принципът на автономност не е неограничен.
334. Принципът е провъзгласен от Съда в решението Lord Bruce of Donnington,
което разглежда правото на Парламента да приеме система за изплащане на части на пътните и дневните разходи на депутатите. В дадения
случай Съдът приема, че „право на Парламента е да решава кои дейности и пътувания на депутатите следва да бъдат обявени за уместни
или необходими при изпълнението на длъжността им и съответно кои са
необходимите или уместните разноски по тях. Свободата, призната по
този повод на Парламента с цел доброто му функциониране, включва
също и правото му да покрива пътните и дневните разходи на депутатите“ (решение от 15 септември 1981 г. по д. № 208/80, Rec. 2205). Разпоредбата на член 10, § 2 защитава принципа на автономия от евентуални
посегателства от страна на държавите членки, налагайки им да се въздържат от действия, които биха могли да застрашат преследваните с
договора цели: „Правото на Общността налага на държавите членки граници, с които те следва да се съобразяват, например при приемането на
правилата за данъчно облагане на депутатите въпросните ограничения
произтичат от чл. 5 на Договора... Това им задължение включва забраната да предприемат мерки, които биха могли да нарушат вътрешната
организация и дейност на институциите“ (пак там).
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335. Независимо от това се наложи въпросните ограничения да бъдат дефинирани, с цел да се избегне откритата пред дадена институция възможност да се възползва от отредените є правомощия, за да се меси в
тези на друга институция или на някоя от страните членки. Проблемът
се изрази в частност във връзка с работните помещения на членовете
на Парламента. Случи се така, че при липсата на конкретно определено
от страните членки седалище, както повелява разпоредбата на чл. 216
от Договора, Парламентът се опита постепенно да премести дейността
си в Страсбург и Брюксел, а впоследствие и само в Брюксел. Тези опити
бяха повод за засилени съдебни спорове (решение от 10 февруари 1983 г.
по д. № 230/81, Luxembourg c/ Parlement européen, Rec. 255, решение
от 10 април 1984 г. по д. № 108/83, Luxembourg c/ Parlement européen,
Rec. 1954, решение от 22 септември 1988 г. по дело № 358/85 и 51/86
République Française c Parlement européen, Rec. 4821). В решението си
от 10 февруари 1983 г. Съдът призна на Парламента правото да приема: „съответни мерки, с които да осигури доброто му функциониране“.
Въпреки това Парламентът е подчинен съгласно чл. 10 от Договора, на
принципа на лоялно сътрудничество със страните членки и следва да
се съобразява с правото на правителствата да определят седалищата
на европейските институции. В този смисъл, макар Парламентът да има
правото да зачислява към различните работни места персонала, който
му е необходим, то той не може да мести изцяло или отчасти секретариата си, тъй като това би означавало вмешателство в правото на държавите членки да определят месторазположението на седалището му. По
същия начин в решението си Les verts Съдът трябваше да се произнесе
относно характера на направените от Парламента разходи (решение от
23 април 1986 г. по д. № 294/83, Les verts c/ Parlement européen, Rec.
1339). Ако приемеше, че става въпрос за финансиране на информационните дейности на Парламента, това щеше да означава, че те спадат
към правото му на вътрешна самоорганизация. В случай обаче, че се
отнасяше до финансиране на предизборни кампании, то не би могло да
бъде отнесено към компетенциите на Парламента, тъй като става дума
за правомощие, което към дадения момент все още принадлежи на държавите членки. Така валидността на оспорваните разходи зависи изцяло
от квалификацията им. Приемайки, че става въпрос за уредба, отнасяща
се до финансирането на предизборните разходи, Съдът, с цел да защити правата на държавите, обяви за недействителна изработената от
Парламента система (реш. 294/83).
336. По този начин бяха изяснени и ограниченията на правото на вътрешно
самоорганизиране, което не следва да нарушава институционното рав-
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новесие или разпределението на правомощията между Общността и
държавите членки. Определените от Комисията процедури за вътрешно
делегиране следва да са съобразени с принципа на колегиалност, съдържащ се понастоящем в чл. 217, §1 на ДЕО (решение от 23 септември
1986 г. по д. № 5/85, Akso, Rec. 2385).
337. Фактът, че правото на организиране се ограничава до вътрешната дейност на институцията, не означава, че дадено вътрешноорганизационно
правило няма действие по отношение на трети лица. Както приема Съдът
по делото С-58/94, обстоятелството, че правните последици от решение
93/731 са приложими и за трети лица, не е в противовес с квалификацията им на вътрешни мерки. В действителност няма никаква пречка
правилата за вътрешна организация на работата на дадена институция
да произвеждат такъв ефект...“ (решение от 30 април 1996 г., Pays- Bas
c/ Conseil, решение 58/94, Rec. І-2169). Това решение бе потвърдено и
с решение на ПИС относно отказа, противопоставен на създаването на
политическа група, с което ПИС реши, че, макар и свързан с вътрешната работа на Парламента, отказът за образуване на политическа група
съдържа последици и за депутатите, лишавайки ги от възможността да
участват в подобна група (решение от 21 октомври 2001 г., Martinez et de
Gaulle c/ Parlement, Т-222/99, Т-327/99, Т 329/99, Rec. ІІ-2823).
338. Основното последствие от принципа на автономия се крие в предоставената на всяка една институция възможност да организира работата
си по възможно най-подходящия начин с оглед мисията, която є е възложено да изпълнява. Принципът не изключва спазването на правилата
за равновесие между институциите и допълва този на лоялно сътрудничество между тях.

Раздел 3. Принципът на лоялно сътрудничество между институциите
339. Принципът на лоялно сътрудничество между институциите не е изрично
предвиден в ДЕО, но разпоредбата на чл. 10 предвижда задължение за
лоялно сътрудничество между държавите членки и институциите. Съдът
разшири приложното поле на принципа, прилагайки го и към междуинституционните отношения. Вярно е, че Договорите организират в някои
случаи сътрудничество между институциите, като например в рамките на
процеса на взимане на решения. Но когато се намираме в т. нар. сива
зона, или, с други думи, област, в която отношенията между институциите
не са регламентирани от Договорите, принципът на лоялно сътрудничество служи за правна основа на междуинституционните споразумения, които
целят да допълнят Договорите.
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340. По повод въвеждането на режим на производствени квоти и във връзка
с изискването на чл. 58 от ДЕОВС за одобрение на Съвета Съдът бе
принуден да приеме, че: „...правото да предприеме необходимите мерки
принадлежи на Комисията съгласно разпоредбата на чл. 58, като се има
предвид обаче, че тя може да действа само при одобрение от Съвета.
Въвеждайки тази форма на сътрудничество между Комисията и Съвета,
правилото на чл. 58 обаче не определя условията. При това положение
институциите са тези, които следва, при взаимно съгласие и спазвайки
съответните си правомощия, да организират формите на своето сътрудничество“ (решение от 11 май 1983 г., по д. № 244/81, Klockner-Werke AG
c/ Commission, Rec. 1451).
341. Но истинското уреждане на принципа бе извършено по повод бюджетния
скандал относно класифицирането на разходите. Всъщност разделението на задължителни и факултативни разходи диктува и разпределението на правомощията между Парламента и Съвета в сферата на бюджетната политика. Следователно няма и нищо странно в съществуването на
постоянни различия между двете институции във връзка с това разделение. Сезиран с въпроса, Съдът отказа да се произнася освен в случай на
явно нарушение. Препоръката на Съда към двете заинтересувани институции бе сами да разрешат породилия се между тях спор в рамките на
сътрудничеството си: „... по този повод следва да се припомни, че... разграничаването на задължителните от факултативните разходи е предмет на междуинституционното помирително производство, въведено с
общата декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от
30 юни 1982 г., и по същество следва да бъде разглеждано в светлината
на същата. В действителност развитието на бюджетното производство,
както е предвидено във финансовите разпоредби на Договора, е основано изцяло на диалога между различните институции. По отношение на
този диалог са приложими същите задължения за лоялно сътрудничество, които, както признава Съдът, касаят и отношенията между страните
членки и европейските институции (решение от 27 септември 1988 г. по
д. № 302/87, Parlement européen c/ Conseil, Rec. 5615).
342. Съдът, от своя страна, възприе принципа, потвърждавайки правото на
Съвета да приеме даден акт без становище на Парламента в случаите,
когато с оглед спешността на случая последният не е приел становището
си своевременно: „С това си поведение Парламентът е нарушил задължението си за лоялно сътрудничество по отношение на Съвета... При
това положение жалбата на Парламента, че не е изчакано становището
му при приемането на регламента, предмет на спора, е неоснователно...
Неспазването на същественото изискване за консултиране на Парла-
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мента се дължи на нарушаването от страна на въпросната институция
на задължението є за лоялно сътрудничество със Съвета“ (решение от
30 март 1995 г., Parlement c/ Conseil, решение С-65/93, Rec. І-660).
343. Принципът за сътрудничество налага на институциите не само задължението да спазват респективните си правомощия, но позволява също и
въвеждането на производства, гарантиращи правилното развитие на процеса по взимане на решения, доколкото не нарушават институционното
равновесие и са съобразени с разпоредбите на Договора. Често се поставя въпросът за правната квалификация на сключените между институциите спогодби, били те неформални или под формата на общи декларации.
Тези спогодби са израз на задължението за лоялно сътрудничество. За
някои, доколкото съществува задължение за сътрудничество, актовете,
които го конкретизират, следва да имат задължителна сила. Това виждане е прекалено категорично. Фактът, че междуинституционните споразумения могат в някои случаи да бъдат задължителни за институциите, не
означава, че характерът на всички спогодби от този вид е задължителен.
За тази цел е нужно, от една страна, институциите да са имали намерение
да се обвържат, и от друга, постигнатото между тях съгласие да не противоречи на предвиденото в договора равновесие между институциите.
344. В този смисъл доказването на съществуващата реална воля за обвързване не винаги е възможно. Въпреки множеството дебати по въпроса за
юридическата квалификация на общата декларация от 4 март 1975 г. относно въвеждането на процедура по съгласуване между институциите, до
днес СЕО не е имал възможност да се произнесе. А що се отнася до общата декларация от 30 юни 1982 г. относно хода на бюджетната процедура,
макар и вече на два пъти Съдът да е давал указания на институциите за
прилагане на предвиденото в нея помирително производство, старателно
е избягвал да се произнесе относно юридическата є сила (решение от
3 юли 1986 г. по д. № 34/86, Conseil c/ Parlement, Rec. 2155, решение от
27 септември 1988 г. по д. № 204/86, Grиce c/ Conseil, Rec. 5323). По отношение междуинституционното споразумение от 29 юни 1988 г. относно
бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетното производство,
самият избор на термина „споразумение“ вместо „обща декларация“ би
могъл да се смята за достатъчно доказателство за намерението на страните да се обвържат, но въпреки това по дело С-41/95 Съдът съвсем съзнателно не се произнася по въпроса за правната същност нито на общата
декларация от 1982 г., нито на споразумението от 1988 г. (решение от
7 декември 1995 г. Conseil c/ Parlement, Rec. І-4411).
345. За сметка на това с решението си от 19 март 1996 г. Съдът се произнесе
по правната същност на сключеното между Комисията и Съвета спора-
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зумение относно подготовката на срещите и гласуванията в рамките на
Организацията на обединените нации за храните и земеделието (ФАО),
уточнявайки съвсем ясно условията, които следва да бъдат изпълнени,
за да може да бъде призната задължителната сила на дадено междуинституционно споразумение: „В този смисъл следва да се припомни,
че в случаите, когато част от въпросите, третирани от дадено споразумение или договор, са в компетентността на Общността, а другата – на
държавите членки, следва да се осигури тясно сътрудничество между
последните и институциите на Общността както в процеса на договаряне и сключване, така и при изпълнението на поетите ангажименти. Това
задължение за сътрудничество произтича от изискването за единство
на представителството на Общността на международно равнище... В
дадения случай т. 2.3 от подписаното между Комисията и Съвета споразумение е израз именно на това задължение за сътрудничество между
Общността и държавите членки. Намерението на двете институции да се
обвържат една спрямо друга произлиза от самия текст на споразумението. В настоящия процес това не бе оспорено от Съвета нито за момент.“
(Решение от 19 март 1996 г. по д. № С-25/94, Commission c/ Conseil, Rec.
І-1469). В тази връзка Съдът обяви за недействително решение на Съвета, противоречащо на споразумението. По този начин задължението за
лоялно сътрудничество налага на институциите да правят всичко, което
е по силите им, за да се гарантира правилното развитие на предвидените в договорите процедури и може да служи за основа на междуинституционните споразумения, сключени с тази цел.
346. Вследствие сключването през 2000 г. на рамковия договор между Парламента и Комисията, който сякаш отново поставяше под въпрос институционното равновесие, по искане на Съвета бяха приети няколко
поправки. Все пак за по-голяма сигурност за в бъдеще приетата и приложена към заключителния акт на Договора от Ница декларация подчертава, че междуинституционните споразумения не могат нито да изменят,
нито да допълват разпоредбите на Договорите. Те могат да се сключват
единствено със съгласието и на трите институции – изискване, което
представлява гаранция, че две от институциите не ще постигнат съгласие, което да има за предмет ограничаването правомощията на третата.
Регламентирайки междуинституционните споразумения, декларацията
ги признава и узаконява. Конституцията, от своя страна, също потвърждава принципа на лоялно сътрудничество (член І-19: „Институциите осъществяват помежду си лоялно сътрудничество“). Разпоредбата на член
ІІІ-397 установява съществуването на междуинституционните споразумения със задължителна сила.
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Раздел 4. Прозрачността и достъпът до документи
347. Прозрачността е основен елемент от всяка демократична система, тъй като
позволява на обществото да упражнява контрол върху дейността на институциите. Принципът за прозрачност не е установен от СЕО, а произтича както от волята на авторите на Договорите, така и на институциите. Вследствие
приложената към Заключителния акт на ДЕС декларация № 17 относно:
„правото на достъп до информация“, която изисква от Комисията да предложи на Съвета приемането на мерки, които да гарантират увеличаването на
нивото на прозрачност, институциите въведоха режим на публичен достъп
до документите. Въведеният с ДА чл. 255 представлява значителна крачка напред в това отношение, въвеждайки принципа на право на достъп на
гражданите до документите на Парламента, Съвета и Комисията, както и че
основните принципи относно достъпа и ограниченията, свързани с него, ще
бъдат определени с решение на Съвета, прието по ПСПР. Разпоредбата на
чл. 207 предвижда задължението за Съвета да определи с вътрешния си
правилник условията на достъп до документите си.
348. Още преди приемането на чл. 255, на 6 декември 1993 г. Съветът и Комисията
приеха кодекс на поведение, с който се установява общ за двете институции
принципи с цел да бъдат избегнати прекалено разнородни практики в тази
област (ДВ L340 от 31 декември 1993 г., с. 41). Впоследствие въз основа на
този правилник всяка институция прие вътрешни правила за публичен достъп
до документите си. По този начин разпоредбите в областта, приложими за
Съвета и Комисията, бяха до голяма степен еднакви. Постепенно, често под
натиска на омбудсмана, останалите институции и органи също приеха подобни правила. Породената във връзка с тях съдебна практика на СЕО имаше за
предмет изясняването им и се превърна в основа за постановяване на решението, третиращо достъпа до документи и основано на чл. 255.
349. Така например в едно от основополагащите решения в тази област ПИС
прие, че преди да откаже достъп до документите си Съветът трябва: „реално да съпостави, от една страна, интереса на гражданина за достъп до
документите и, от друга, евентуалния си интерес от запазване тайната на
обсъжданията“ (решение от 19 октомври 1995 г. по д. № Т-194/94, Carvel
and Guardian Newspapers Ltd c/ Conseil, Rec. ІІ-2765). Във всички случаи
подобно съпоставяне на засегнатите интереси не се налага, когато самото
решение предполага противопоставянето на отказ от достъп, какъвто например е случаят, когато разгласяването на даден документ би представлявало нарушаване защитата на държавни интереси, защитата на гражданите или личния им живот, защитата на търговската или индустриална
тайна, както и защитата на финансовите интереси на Общността.
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350. Регламентът за публичен достъп до документите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията бе приет на 30 май 2001 г. (ОВЕС L145/43
от 31 май 2001 г.). Съгласно разпоредбите на Договора той предвижда
правото на достъп на гражданите на Съюза, както и на физическите и
юридическите лица, които живеят или имат седалище в някоя от държавите членки, но предвижда също така възможността институциите сами
да решат да разширят кръга на носителите на това право. Правилникът
е приложим за всички документи, с които разполага дадена институция,
независимо от вида на техния носител. Що се отнася обаче до документите, получени от институциите, правилникът предвижда задължението
за предварително консултиране на третото лице – автор на документа.
Държавите разполагат също с правото да поискат от институциите да
не разпространяват без съгласието им предадените от тях документи.
И накрая в случаите на адресиране на молба за предоставяне на документи от страна на европейска институция до една държава последната
може или да я препрати към съответната институция, или да я консултира относно съответната информация. Тази разпоредба е резултатен
компромис, приет трудно от някои държави членки, които се опасяваха,
че правилникът ще влезе в конфликт с вътрешните им законодателства в
материята, и искаха във всички случаи предимство да има националното
законодателство. Приемането обаче на подобни искания би лишило системата от единство, тъй като всеки отказ от достъп до документ на нивото
на Съюза би могъл да бъде заобиколен на национално ниво. По този начин биха се създали „оазиси“ на прозрачността, което от своя страна би
лишило европейското законодателство в областта от всякакъв смисъл.
351. Съществуващите ограничения на правото на достъп са два вида. Едните са задължителни, или с други думи хипотези, в които институцията е
длъжна да откаже разгласяването. Такъв е случаят, когато се отнася до
защита на държавния интерес (обществена сигурност, отбрана и военно
дело, международни отношения, финансова, валутна или икономическа
политика на Общността или на някоя от държавите членки) или на личния
живот. Други интереси се ползват от по-специална защита, но отстъпват,
когато се отнася до по-висш държавен интерес (търговски интереси, съдебни производства и становища, дейности по разследване и одит). Същото се отнася и до документите, предназначени за вътрешно ползване,
когато засягат въпроси, относно които все още не е взето решение, като в
тези случаи защитата би могла да продължи и след приемането на решение, когато процедурата по взимане на решение е сериозно застрашена. В
случаите, когато само дадена част от документа попада под ограничението, останалите части трябва да бъдат разгласени. Що се отнася до задъл-
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жителните ограничения, по отношение на тях институцията не разполага
с никаква свобода на действие в случаите, когато съществува защитен
интерес. В останалите случаи институцията следва да съпостави защитата на споменатия в правилника интерес с евентуалния по-висш държавен
интерес. Съдът от своя страна може да преценява квалификацията на
интереса и съществуването на действителна съпоставка на интересите.
Оттук идва и голямото значение на мотивите при решенията за отказ.
352. Молбите за достъп следва да бъдат разглеждани в срок от 15 дни. Късият срок налага и възможността за продължаването му в извънредни
случаи с още 15 дни, когато например молбата се отнася до много дълъг документ или до множество документи. В случай на отказ молителят
може да отправи повторна молба в 15-дневен срок. При повторен отказ
на молителя трябва да се изпрати мотивиран отговор, който да го уведоми за възможността му да се обърне към съда или към омбудсмана. При
всички случаи липсата на отговор се счита за отрицателен отговор.
353. И накрая, за да бъде улеснен достъпът до документи, е предвидено създаването на публични електронни регистри за документи. Те съдържат
списък на наличните документи, както и текстовете на публичните, като
например законодателните актове.
354. Като цяло Съюзът бързо премина от режима на конфиденциалност, който
беше правило преди договора от Маастрихт, към режим на пълна прозрачност. Няма съмнение, че спорни случаи има и ще има и занапред, но броят
им е силно ограничен. Процесът по взимане на решения се характеризира
днес с културата на прозрачност, която ,както се сочи в мотивите на правилника „допринася за засилването принципите на демокрацията и защитата на
основните права така, както са формулирани в чл. 6 от ДЕС и в Хартата за
основните права на Съюза“.
Литература
Guillermin, « Le principe de l’équilibre institutionnel dans la jurisprudence de la CJCE », JDI,
1992, p. 319 ; Jacqué, La pratique des institutions communautaires et le développement
de la structure institutionnelle communautaire, in Bieber et Ress (éd.), Die Dynamik
des Europäischen Gemeinschaften, Nomos, 1987, p. 702 ; Pescatore, « L’exécutif
communautaire : justification du quadripartisme institué par les traités de Paris et de
Rome », CDE, 1978, p. 387 ; Quermonne, Le système politique de l’Union européenne,
Montchrestien, 1998 ; Soldatos, Le système politique et institutionnel des Communautés
dans un monde en mutation, 1989 ; Michel et Denis Waelbroeck, « Les „déclarations
communes“ en tant qu’instruments d’un accroissement des compétences du Parlement
européen », in Le Parlement européen, Éditions de l’ULB, 1988, p. 85.

190

Поддял II. Институции
355. В чл. 7 ДЕС утвърждава съществуването на пет общностни институции:
Парламент, Съвет, Комисия, Съд и Сметна палата. Това е свидетелство
за политическата значимост на тези пет органа и гарантира автономия,
по-специално в бюджетен план (вж. по-долу № 748) и по отношение на
управлението на персонала. ЕЦБ поради своята независимост не е общностна институция. Освен тези институции два други субсидиарни органа
участват с консултативния си глас в процеса на вземане на решение. Това
са Комитетът на регионите и Икономическият и социален комитет. Основната разлика между институциите противопоставя, от една страна, тези,
които участват в процеса по вземане на решение и от друга – институциите, натоварени с извършването на контрол (СЕО за съдебния контрол и
Сметната палата за бюджетния контрол). Тази квалификация обаче не е
съвсем точна, след като ЕП има правомощия по отношение на контрола,
по-специално спрямо ЕК.
356. Изразът институционен триъгълник се използва в доктрината за обозначаване на единството, съставено от ЕК, Съвета и ЕП. Тя е утвърдена
през 1979 г. в „доклада на мъдреците“ за европейските институции. Според
доклада употребата на тази геометрична фигура отива по-далеч от едно
просто описание на реалността – тя се опитва да скицира перспектива за
развитие на отношенията между трите институции: „Един по-естествен резултат би бил вид триъгълна схема, която е очертана през годините преди
преките избори, като ЕП се старае да установи тесни и преки връзки със
Съвета и с ЕК. Този подход би бил по-ефикасен по отношение на функционирането на ЕО, доколкото насърчава по-пълно и по-стабилно институционно равновесие...“ (Служба за официални публикации на Европейските
общности, 1980 г.).
357. В междуинституционните отношения всяка институция действа според
особената задача, която є е възложена, и според структурата си, определена от Договора във връзка с тази задача. Отношенията между
институциите се основават на принципа за институционното равновесие (по-горе № 328) – принцип, утвърден от Договора, който показва, че
всяка институция може да действа само в границите на поверените си
правомощия (чл. 7, §1).
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Глава I. Европейският парламент
358. Поради естественото уважение спрямо представителите на народа ЕП
е първата институция, упомената в ДЕС (чл. 189 до чл. 201). Това не
означава, че отначало той е бил най-силната институция. Желанието за
установяване на определена форма на приобщаване на народите към
европейското изграждане е факт още при създаването на Съвета на Европа, който включва едно консултативно събрание, известно днес като
„парламентарна асамблея“. Идеята е продължена в ЕОВС, чийто чл.
20 и следващите учредяват събрание, „съставено от представители на
народите на обединените в Общността държави“, на което се предоставят контролни правомощия. Използваната формула изключва всякакъв
намек за съществуването на един народ в рамките на Общността, доколкото се визират единствено народите на държавите членки. Това посочване на събранието се възпроизвежда в чл. 137 ЕО и чл. 107 ЕОАЕ,
а към контрола, упражняван от ЕП, се прибавя и правото за вземане
на решения. Събранието притежава статута на институция, от което
следват определени последици. То разполага с правомощие да организира само вътрешните си въпроси и да предлага проект за разходите
си. Според СЕО по тази причина той ще се ползва от прерогативите,
отредени на другите институции по отношение на съдебните производства, като правото завеждане на дело (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette
-Maizena, affaire 138-139/79, rec. 3333) и правото на иск за установяване
на бездействие (arrêt du 22 mai 1985, Parlement européen c/ Conseil des
Communautés européennes, affaire 13/83, rec. 1513).
359. Историята на ЕП е белязана от постепенно увеличаване на правомощията
му. На основата на предвиденото в УД, ЕП постигна разширяване на компетенциите си чрез споразумения с другите институции, закрепени след това
в ревизиите на УД. Споразуменията с другите институции му позволяват да
задълбочи правото си да бъде консултиран преди приемането на някои общностни мерки, без обаче да се постави под съмнение разпределянето на
правомощията, прокарано от Договорите. Ревизиите му поверяват едно бюджетно правомощие (договор от 22 април 1970 г., който внася изменения в
някои бюджетни разпоредби, и договор от 22 юли 1975 г., внасящ изменение
в някои финансови разпоредби на Договорите) и подобряват участието му
в процеса по вземане на решения, по-специално чрез въвеждането с ЕЕА
на процедурата по сътрудничество. Междуправителствената конференция
за политическия съюз утвърждава с ДЕС ново увеличаване на правомощията на парламентарната институция както в законодателно отношение
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(съвместно вземане на решение), така и по отношение на контрола. Договорът от Амстердам внася в процедурата на чл. 189 Б изменения (настоящ
чл. 251) и чрез разширяването на приложното си поле дава на ЕП истинско
правомощие за съвместно вземане на решение в множество области. Накрая договорът от Ница разширява значително броя на случаите, в които се
прилага процедурата за съвместно решение и конституцията прави от това
основна законодателна процедура.
360. В началото ЕП е наречен в Договорите „Събрание“. През 1958 г. Събранието взема самостоятелно решение да се преименува в Европейска
парламентарна асамблея (JO du 20 avril 1958). На 30 март 1962 г. Асамблеята решава да приеме името Европейски парламент (JO 1962, p.
1045). Това наименование, различно от предвиденото в Договорите, не
се приема от Съвета. Що се отнася до държавите членки, според значимостта, която отреждат на парламентарната институция, те използват
наименованието Асамблея или Парламент. Тази неуточненост приключва с Европейския съвет в Щутгарт, който в тържествената си декларация
за ЕС използва термина „Европейски парламент“ (19 юни 1983 г.). Но декларацията не може да извърши ревизия на Договорите и ще трябва да
се изчака ЕЕА, за да се съгласува правото с фактите. Така се слага край
на един спор, който всъщност прикрива под наименованието Парламент
едно дълбоко несъгласие относно ролята на тази институция.

Раздел 1. Европейските депутати
361. Разпоредбите, които уреждат изборите и статуса на депутатите, произтичат както от Общностното, така и от националното право. В резултат
европейските депутати имат различен статус в зависимост от държавата,
в която са избрани. С течение на времето тези разлики стават все помалко приемливи, доколкото задълженията на парламентарния мандат
са еднакви за всички. Авторите на Договора от Амстердам се опитват
да осигурят решения, предназначени да намалят тези различия. Именно
това позволява започването отново на дебати както за унифицирането на
системата за провеждане на избори, така и за статуса на депутатите.

§ 1. Избор на европейски депутати
362. Чл. 138 на ДЕИО в първоначалната си версия предвижда Асамблеята да
бъде съставена от представители, посочени от националните парламенти.
Но § 3 на същия член є възлага да изготви проекти за избирането му чрез
всеобщи преки избори по единна процедура във всички държави членки.
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Съветът трябва след това да изготви с единодушие разпоредби, които да
бъдат приети от държавите членки според съответните им национални процедури. ЕП изготвя два поредни проекта, но трябва да се изчака срещата
на върха в Париж през 1974 г., за да отпадне съпротивата на държавите
членки срещу прякото избиране на депутати на ЕП. На 20 септември 1976 г.
Съветът приема Акта относно избирането на ЕП чрез всеобщи преки избори. Първите всеобщи преки избори за ЕП се провеждат през 1979 г.
363. Осъщественото чрез Акта уеднаквяване е съвсем относително. Съветът
и ЕП всъщност приемат, че чл. 138, макар да предвижда създаването
на една унифицирана система, позволява постепенно постигане на това
уеднаквяване. Доколкото този член не изчерпва действието си еднократно, по-късно биха могли да се приемат други актове. Актът всъщност съдържа само ограничен брой правила. Неуредените в него въпрос
остават от компетенциите на държавите членки.
364. ЕП се избира с всеобщи преки избори за период от пет години. Вотът е
равен и всеки избирател може да подава само един глас. Изборите се
провеждат във всички държави членки в един и същ период, който се
простира от четвъртък до неделя, тъй като е невъзможно да се постигне
споразумение за един общ ден във всички държави членки, тъй като
националните традиции в тази област са различни и понякога европейските избори съвпадат с други национални избори.

А. Брой на европейските депутати
365. Изборите се провеждат в рамките на всяка държава членка, доколкото
според Договора депутатите представляват „народите на държавите,
обединени в ЕО“. Въпросът, дали след това държавата решава изборите да протекат на национално ниво или на ниво по-малки териториални
единици, зависи изцяло от националното законодателство. Ето защо Актът фиксира броя на депутатите от всяка държава членка. В началото
този въпрос е уреден от ДЕО. Актът обаче „дисквалифицира“ тези разпоредби, като ги възпроизвежда и по този начин избягва изменянето им по
процедурата за ревизия на Договорите. В резултат на това ЕП разполага
с инициативата за евентуална промяна в разпределението на депутатските места и след влизането в сила на ДЕС – с право на одобрение на
това разпределяне (чл. 190). ДА се връща към предходната ситуация
и броят на депутатите от всяка държава членка е посочен в Договора.
Всяко изменение може да се извърши в Договора или в някой присъединителен договор. Определянето на броя на депутатите поражда дълги
дискусии. Най-подходящо е да се спазва известна пропорционалност
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366.

367.

368.
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между броя на депутатите и населението на всяка държава членка, без
обаче общият брой на членовете с оглед на предвидените присъединявания да стане толкова голям, че да попречи на ефикасната работа на
ЕП. Желателно е също да се осигури едно разумно представяне на различните политически течения в малките държави членки, както и представителите на териториалните единици на големите държави членки
да не са по-малко от тези на една малка държава членка.
Възприетата система, която се основава на същите принципи като приложените в действие за Съвета, осигурява равно представителство на големите
държави членки, като броят на местата, отпуснати на другите държави, варира с оглед числеността на населението. ЕП се състоеше от 518 членове,
разпределени по следния начин: Германия (81), Франция (81), Италия (81),
Обединено кралство (81), Испания (60), Холандия (25), Белгия (24), Гърция
(24), Португалия (24), Дания (16), Ирландия (15), Люксембург (6). Неспазването на пропорционалността между броя на избраните депутати и населението поражда сериозни несъответствия (вж. табл. 1).
Става ясно, че обединението на Германия довежда до искане за увеличаване на представителите на ФРГ в ЕП. Всъщност тази държава, която и преди
това се счита „недопредставена“, вижда как това се задълбочава значително и присъствието в ЕП на наблюдатели от новите Лендери е само едно
временно решение. По време на преговорите по ДЕС Актът е подложен на
изменения, но декларацията, приложена към договора, предвижда ревизия
на броя на депутатите преди края на 1992 г.
На тази основа на 10 юни 1992 г. ЕП приема резолюция, в която смята, че
оптималният брой членове не би трябвало да надвишава 700 души, за да
позволи ефикасна работа и пряка връзка между избиратели и избрани (JO
n° C 176 du 13-7-1992, p. 72). Той предлага да се поправи съществуващото
разпределение, като го използва за начална основа и взема под внимание
демографски данни. По време на Европейския съвет в Единбург на 11 и
12 декември 1992 г. предложенията на ЕП по отношение на разпределението на депутатските места между държавите членки бяха възприети по
същество (вж. табл. 1). Накрая, при присъединяването на три нови членки,
Австрия получава 21 места, Финландия – 16, и Швеция – 22, което означава, че общият брой на членовете става 626. Това решение позволява
много леко да бъдат намалени демографските несъответствия.
Предвид разширяването Договорът от Амстердам ограничава броя на европейските депутати на 700. Освен това чл. 2 на Акта бе променен така, че
„броят на представителите, избрани във всяка държава членка, да осигурява подходящо представителство на народите, обединени в Общността“.
Това налага според инициаторите на това изменение представителството
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на малките държави членки да е достатъчно, за да позволи на основните
политически течения на дадена държава да притежават депутатски места. Ограничаването на броя на депутатите означава, че разширяването
налага предвид броя на кандидатите намаляване на броя на отредените
места на настоящите държави членки. Това би трябвало да доведе до
засилване на пропорционалността между населението на една държава
и броя на депутатските места, които ще є бъдат отредени. Следователно
несъответствията, породени от демографското неравенство в представителството на всяка държава членка, би трябвало да намалеят.
370. След продължителни дискусии Договорът от Ница фиксира новото разпределение на местата в ЕП. Не е възможно броят на депутатите да се ограничи на 700, както предвижда договорът от Амстердам, и максималният брой
на членовете е изчислен на 732. Това налага намаляване броя на представителите от държава членка с изключение на Германия, която запазва
своите 99 депутати в замяна на поддържането на паритета на оразмерените
гласове в Съвета с другите големи държави членки. Също така Люксембург
запазва своите 6 представители. Франция, Италия и Обединеното кралство
имат по 72 представители всяка (–15), Испания – 50 (–14), Холандия – 25
(–6), Белгия, Гърция и Португалия – по 22 (–3), Швеция – 18 (–4), Австрия
– 17 (–4), Дания и Финландия – по 13 (–3), Ирландия – 12 (–3). Декларация
към Заключителния акт посочва броя на депутатските места, предвидени за
държавите кандидатки. Разпределението е следното: Полша – 50, Румъния
– 33, Чехия – 20, Унгария – 20, България – 17, Словакия – 13, Литва – 12,
Латвия – 8, Словения – 7, Естония – 6, Кипър – 6, Малта – 5. Всъщност
броят на депутатите, отпуснат на всяка държава, понастоящем е по-висок
от цифрите, предвидени в Ница. Ето защо при следващото разширяване е
договорено временно да не се променя броят на местата, предвидени за
настоящите членки, и да се дадат 18 места на България и 35 на Румъния.
Корекциите ще влязат в сила за следващия мандат на законодателния орган 2009–2014 г. съгласно числата, посочени в табл. 1.
371. Несъответствията в представителството далеч не могат да бъдат пренебрегнати и засилват най-вече позицията на най-слабо населените държави. Всъщност тези държави могат да достигнат мнозинството без помощта на четирите
най-населени държави. В този случай парламентарното мнозинство не представлява мнозинството на населението. Обратно, четирите най-населени
държави представляват мнозинството на населението, а не парламентарното
мнозинство. Тази ситуация изобщо не е задоволителна от гледна точка на
равенството на гласовете. Но проблемът не трябва да се разглежда само на
парламентарно ниво. Трябва също така да се вземе под внимание оразмеряването на гласовете в Съвета. Освен това вотът в ЕП не се извършва само
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предвид националната принадлежност, а също и с оглед на политическата
принадлежност. Конвентът за бъдещето на Европа предлага да се преразгледа разпределението на депутатските места между държавите членки.
Общият брой депутати е фиксиран на 736 и разпределението се извършва на
регресивна пропорционална основа, като всяка държава трябва да разполага
с поне четирима депутати. Конституцията фиксира максималния брой депутати на 750, като никоя държава не може да излъчи повече от 96 и по-малко от 6. Следователно Германия ще загуби три места при влизането в сила
на Конституцията, а Малта ще спечели едно. Разпределението на местата
между държавите членки на регресивна пропорционална основа установява
свръхпредставителство на най-слабо населените държави. То може да се появи като компенсация на избрания начин на гласуване в Съвета по система,
основаваща се на населението (чл. I-20).
Таблица 1
Членове

24

410 000

Европа на 25- те

Членове

Жители на
парламентарен
представител

Европа на 15-те
Жители на
парламентарен
представител

Жители на парламентарен
представител

25

405 000

22

477 790

България

17

454 047

Чехия

22

465 959

Белгия

Членове

Европа на 12-те

Дания

16

320 000

16

325 000

13

319 264

Германия

81

957 000

99

820 000

99

832 707

6

224 116

Гърция

24

418 000

25

415 000

22

505 690

Испания

60

650 000

64

610 000

50

875 156

Франция

81

696 000

87

665 000

72

873 419

Ирландия

15

248 000

15

240 000

12

350 750

Италия

81

704 000

87

655 000

72

815 995

6

127 733

Естония

Кипър
Латвия

8

286 825

Литва

12

283 608

6

76 583

Унгария

22

458 027

Малта

5

80 860

Люксембург

6

61 000

6

65 000

197

Холандия

25

598 000

Австрия

31

495 000

25

653 368

21

370 000

17

486 229

50

763 142

22

480 436

33

654 854

Полша
Португалия

24

428 000

25

395 000

Румъния
Словения

7

286 200

Словакия

13

414 553

Финландия

16

310 000

13

404 276

Швеция

22

390 000

18

502 655

87

670 000

72

839 193

736

669 675

Обединено кралство
Общо ЕС и средно отношение
население/място

81

706 000

Б. Начин на избиране
Първоначална уредба

372. С резервата за някои разпоредби на Акта всяка държава членка разполага със свободата да определя собствен начин на гласуване и да
определя избирателните райони. Най-общо изборите се провеждат по
пропорционална система на най-силната средна величина с национални варианти. Преференциалната система съществува в Белгия, Дания,
Италия, Люксембург и Холандия. В Германия и Франция, както и в Унгария, Полша, Чехия и Словакия, партиите, които не са получили поне
5% от гласовете, не участват в разпределението на местата. В Австрия,
Финландия, Литва, Словения и Швеция този праг е 4%, а в Гърция – 3%.
Ирландия и Малта използват особената система за прехвърлим единен вот, който в някои отношения се отъждествява с пропорционалното
представителство. Обединеното кралство, което практикува мажоритарния избор в един тур, прави изключение от правилото за пропорционално представителство до изборите през 1999 г., които се провеждат
с регионално пропорционално гласуване, с изключение на районите на
Северна Ирландия, където се практикува прехвърлим единен вот. Това
е израз на британската привързаност по вътрешнополитически причини
към мажоритарната система в един тур, което прави трудно постигането
на една единна система за провеждане на избори. Решението на британския парламент да реформира системата за гласуване за европейските избори чрез въвеждане на пропорционалното представителство,
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без обаче да се променя системата, използвана за националните избори, представлява съществена новост.
373. Що се отнася до избирателните райони, могат да се разграничат множество решения. В по-голяма част от държавите членки и най-вече в страните с по-малко население изборите се провеждат в рамките на една
единна национална териториална единица. Германия използва система,
която позволява както националните, така и регионалните листи. Италия
е разделена на 5 териториални единици с приспадане на гласове в национален мащаб и разпределяне след това на регионално равнище. Белгия
е разделена на три езикови района. Ирландия е разделена на пет района,
Франция на осем, Полша, както и Обединеното кралство – на 13.
374. Начините на избиране са от национална компетентност и ЕП не може да
се намесва. По тази причина СЕО забранява система за финансиране
на информационни кампании за европейските избори, въведена от ЕП
(arrêt du 22 avril 1986, Les Verts c/ Parlement européen, affaire 294/83, rec.
1339). Днес въпросът е уреден с въвеждането на режим за финансиране
на европейските политически партии (JO L 297/1 du 15 novembre 2003).
2. Стремежът към еднотипна изборна процедура
375. Според чл. 138 ДЕО ЕП отправя предложения към Съвета за въвеждането на единна система за гласуване. ЕП изпълни задачата си на 10 март
1982 г. (JO n° C 87 du 5 avril 1982), но Съветът не постига съгласие по
неговото предложение. По същество ЕП предлага използването на регионалното пропорционално гласуване според системата на Д’Онт. Това
предложение противоречи на възраженията на Обединеното кралство,
което по-рано смяташе, че въвеждането на пропорционалните листи за
изборите за ЕП би представлявало прецедент, който може да породи
искания за изоставяне, що се отнася до националните избори, на традиционния мажоритарен вот в един тур, считан за ключов за британската
политическа система. От своя страна Франция се страхува една такава
система да не влезе в конфликт със съдебната практика на Конституционния съд, отнасяща се до единството на Републиката (решение от
30 декември 1976 г., JORF du 31-12-1976, p. 7651). Идването на власт
на Т. Блеър позволи Великобритания да изостави възраженията си. Що
се отнася до Франция, развитието на френската конституционна юриспруденция, която допуска, че Републиката няма да се противопостави
на въвеждането на особен режим за Корсика, би трябвало да направи
възражението по-малко приемливо, още повече че се отнася само за
избирателните райони и че депутатите не са представители на техния
район. Освен това в решението си от 9 април 1992 г. Конституционният
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съд преценява, че ЕП не принадлежи на правния ред на Френската република. Правителството на Жоспен всъщност предвиждаше промени в
националното законодателство, за да въведе регионални избирателни
райони за европейските избори. То се отказа от тази стъпка единствено поради колебанията на някои елементи от мнозинството. Проектът
е подет отново от правителството Рафарен и е приет от Парламента.
Изборите се провеждат в рамките на осем големи избирателни окръга,
определени чрез групиране на региони. В решението си 2003-468 DC от
3 април 2003 г. Конституционният съд отхвърля искането за обявяване
на противоконституционност на закона, основаващо се на единството
на Републиката и на френския народ, приемайки, че След Договора от
Маастрихт членовете на ЕП представляват гражданите на ЕС, пребиваващи във Франция, а не френския народ.
376. След подписването на ДЕС, ЕП започва отново работата си по изграждането на еднотипна изборна система. Докладът на М. де Гухт (doc. PE
A3-0381/92 du 26 novembre 1992) предлага пропорционална система за
гласуване на национално ниво с възможност за регионални листи, дори
с избор чрез едноименно гласуване за половината места при условие, че
общото разпределяне на мандатите е пропорционално на съвкупността
от подадените гласове (тук можем да разпознаем елементи на немската
избирателна система). Парламентът одобри тези предложения (разбира
се, след иск за бездействие, отхвърлен като недопустим), след като резолюцията е приета, преди СЕО да издаде постановление по същество
(Вж. The Liberal Democrats c/ Parlement européen, affaire C 41/92, ord. Du
10 juin 1993, rec. I-3153). Съветът опи-та да проведе разгърната обмяна
на мнения относно резолюцията на Гухт, но без успех.
377. За да улесни намирането на решение, Договорът от Амстердам измени
чл. 138, § 3, ал. 1, с цел да посочи, че всеобщите преки избори могат да
се проведат или според една еднотипна изборна система, или според
общи принципи за държавите членки (чл. 190 нов). Следователно изискването за униформеност на системата бе смекчено. На тази основа ЕП
прие на 15 юли 1998 г. нов проект, основан на използването на пропорционалния вот в рамките на регионалните избирателни райони с едно
изключение за държавите, чието население е под 20 милиона жители,
които могат да съставят и само един национален избирателен район.
Прагът от 20 милиона жители би имал като ефект налагането на регионални избирателни райони само в петте големи държави членки и предвид настоящата ситуация единствено Испания и Франция ще трябва
променят основно своята система. Изменения са възможни също и за да
се вземе под внимание специфичността на регионите, доколкото те не
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засягат пропорционалното представителство, което би позволило да се
вземат предвид ситуации като тази във Вал д’Ост или в От Адиж в Италия. Парламентарният проект предвижда също възможността в един покъсен етап да се реши, че известен брой места ще бъдат предоставени
при пропорционалното гласуване в рамките на един единен избирателен
район на равнището на ЕС. Тази разпоредба като че ли противоречи на
чл. 189 и 190, които предвиждат представяне на народите на държавите членки и определят броя на избраните представители във всяка
държава членка. Следователно това не е възможно без изменение на
Договора. Тъй като Конституцията не съдържа това уточнение, възможността за транснационални избирателни райони не съществува, доколкото броят на местата остава фиксиран по отделно за всяка държава
членка (чл. I-20, § 2).
378. В крайна сметка Съветът и Парламентът се съгласяват на една доста поскромна реформа, която се задоволява да отрази актуалното положение.
Единната избирателна процедура ще представлява пропорционален вот
по листа или с един прехвърлим глас (за да се съобрази ирландската специфика). Гласуването може да бъде преференциално. Държавите членки
имат свободата да организират изборите в избирателни райони, при условие че от това не се засяга пропорционалният им характер. Следователно
те се отказват от задължението да предвиждат регионални изборни райони само над определен праг на населението. Позволено е да се предвижда минимален праг гласове за придобиването на мандат, но той не
може да надвишава 5% от подадените гласове. Тази реформа, одобрена
от държавите членки съгласно техните национални процедури, се прилага
по време на европейските избори през 2004 г.
379. В процедурен план изготвените от ЕП проекти са предадени на Съвета,
който се произнася единодушно. ДЕС въвежда специфична процедура
за съвместно решение, след като налага одобрението на ЕП с мнозинството на съставляващите го членове. Накрая решенията, постановени
от Съвета, се приемат от държавите членки в зависимост от съответните
им конституционни правила. Следователно тук става дума за една сложна процедура, която позволява участието на Съвета, ЕП и националните
парламенти. Конституцията не променя тази процедура (чл. III-330).
3. Участие на гражданите на ЕС в изборите
380. Що се отнася до избора на депутати, чл. 19, § 2, въведен от ДЕС, предвижда: „Всеки гражданин на ЕС, пребиваващ в държава членка, на която
не е гражданин, има правото да гласува и да бъде избиран в изборите за ЕП в държавата членка, в която пребивава, при същите условия,
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както гражданите на съответната държава.“ По този начин е обобщена
практиката, вече влязла в сила в множество държави членки. Съветът
приема директивата, определяща начините за прилагане на този член,
на 6 декември 1993 г. (JO L 329 du 30 décembre 1993, p. 34). Директивата
уточнява условията, при които всеки гражданин на ЕС, пребиваващ на
територията на друга държава членка, може да избира и да бъде избиран в европейските избори при същите условия като един гражданин
на съответната държава, вземайки необходимите мерки, за да избегне
двойното гласуване и за да осигури вземането под внимание на националните решения, лишаващи един гражданин от правото да гласува
или да бъде избиран. Тя предвижда също специфичен режим за държавите, в които процентът граждани на ЕС над възрастта, необходима за
гласуване, които не са нейни граждани, надхвърля 20% от гражданите
на ЕС, имащи право на глас. В този смисъл правото на вот може да
бъде подчинено на условието продължителността на пребиваването да
е минимум пет години. Относно пасивното избирателно право тази продължителност може да бъде максимум десет години. Това изключение
е приложимо единствено в Люксембург, където гражданите на другите
държави членки са над 36% от електората.
381. Процентът участие на избирателите в европейските избори може да
изглежда отчайващ, тъй като не спира да спада след първите всеобщи
преки избори. На ниво ЕО през 1979 г. участието е 63%, през 1984 – 61%,
през 1989 – 58,5%, през 1994 – 56,8%, през 1999 – 49,4%, и през 2004
– 45,6%. Но трябва да подчертаем, че тези числа прикриват важни вариации, след като през 2004 г. участието в Белгия, където, наистина, гласуването е задължително, е 90%, в Италия – 73%, в Испания – 45,94%, във
Франция – 43,14%, в Германия – 43%, в Обединеното кралство – 38,98%,
в Полша – 20,42% и в Словакия е най-слабо – 16,66%. Истина е, че този
процент е сравним с регистрирания по време на федералните избори
в САЩ. Липсата на единна система за провеждане на изборите често е
критикувана, но като че ли истинската причина е другаде. По същество
европейското изграждане е все още много далеч от гражданите, които не
разбират добре неговите цели. Освен това, докато националните избори
позволяват на гражданите да посочат не само парламент, а чрез него да
изберат и правителство, то европейските избори нямат такава функция.
Изборите следователно не са персонализирани. Не е учудващо тогава,
че изборите се явяват за избирателите по-скоро като повод да вземат
позиция по отношение на националното им правителство, отколкото като
носител на истински европейски залог.
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382. Несъмнено ДЕС съдържа един член – 138 А (днешен чл. 191), който
подчертава: „Политическите партии на европейско равнище са важен
фактор за интегриране в ЕС. Те допринасят за сформирането на европейско съзнание и за изразяването на волята на гражданите на ЕС.“
Европейските формации обаче остават конфедерации на националните
партии без ясно изразена самоличност. ДЕС добавя към този член нова
алинея, която възлага на Съвета грижата да определи с единодушие
статуса на политическите партии на европейско ниво и начина за финансирането им. Без да чака влизането в сила на договора от Ница, ЕК
прави предложение в тази насока на базата на чл. 308 (бивш чл. 235).
Доста съмнения има относно възможността да се използва чл. 308 за
тази цел. Във всички случаи дебатите не приключват и влизането в сила
на договора от Ница принуждава ЕК да представи ново предложение.
Бързо се сключва споразумение на тази основа. За да бъде призната
и да има достъп до европейското финансиране, една партия трябва да
има членове в четири национални или регионални парламента или да е
получила в четири държави членки поне 3% от гласовете на европейските избори. Тя трябва да уважава ценностите, на които се основава ЕС
(свобода, демокрация, спазване на правата на човека и на основните
свободи, правова държава), и да представи или да е изразила желание
да представи кандидати на европейските избори. Партията не може да
приема анонимни дарения или такива от политически групи от Парламента или от предприятия, контролирани от държавата, нито повече от
12 000 евро от дарител. Счетоводството є е публично достояние. Общностното финансиране е разпределено на една сума от 15% от общата,
разпределяна по равно, и друга от 85%, разпределяна пропорционално
според броя на депутатите в ЕП.

§ 2. Статус на депутатите
383. Статусът на депутатите произтича от разпоредби, включени в различни текстове (Акта за избирането на ЕП, Протокола за привилегиите и
имунитетите и т.н.). Част от него се управлява от Общностното право, а
друга – от националните разпоредби.

А. Независимост
384. Независимостта на депутатите е предвидена в Акта за изборите, който забранява императивния мандат. Но това абстрактно правило не е
достатъчно. Удачно е да се избягват конфликтите на интереси между
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различните дейности, които би могъл да упражнява депутатът. Необходимо е депутатът да упражнява мандата си, без да се страхува от разследване на действията, извършени при упражняване на задълженията
му, това е предмет на привилегиите и имунитетите.
1. Забрана на императивния мандат
385. Според чл. 4 на Акта представителите гласуват индивидуално и лично.
Те не могат да получават императивен мандат. Тази последна разпоредба поражда дискусии по повод практиката (наречена „въртележка“),
според която парламентарните представители, избрани през 1979 г. от
листата, оглавявана от Ж. Ширак, предварително са се ангажирали да
подадат оставка след едногодишно упражняване на мандата, практика,
която също е следвана от някои партии на еколози. ЕП не оспорва законността на тази практика, тъй като преценява, че тя не нарушава забраната на императивния мандат. Но той потвърждава, че всяка оставка може
да е резултат единствено от волята на парламентарния представител.
Следователно компетентната парламентарна комисия е тази, която проверява законосъобразността на оставката и в случай на съмнение относно съвместимостта є с Акта за избирането на ЕП – препраща въпроса към последния за разглеждане (чл. 4, § 3, от вътрешния регламент). С
други думи, няма да е забранено да се поема ангажимент за подаване на
оставка, но той няма да обвързва парламентарния представител, който,
ако го изпълни, трябва да го направи напълно свободно. Следователно
депутатът е независим от политическите партии и групи. Тези правила
са потвърдени в решението на ЕП от 28 септември 2005 г., с което се
приема статутът на депутатите в ЕП (JO L 262/1 du 7 octobre 2005). Чл.
2 от решението уточнява, че „депутатите са свободни и независими“,
че „споразуменията относно отказа от мандат преди изтичането му или
преди края на една легислатура са недействителни“, както и тези за начините за упражняване на мандата.
2. Несъвместимост
386. Актът не предвижда критерии за несъвместимост, следователно те могат да произтичат от националното законодателство. Когато един депутат е обявен за неизбираем, след като е приложено националното законодателство (случая с г-н Тапи и г-н Льо Пен), ЕП по традиция приема
без гласуване съобщението, отправено му от националните власти, като
въпросният депутат се счита за служебно освободен от мандат. Сезиран
за случая с г-н Льо Пен, според който ЕП трябва да упражнява контрол
върху националното становище, ПИС преценява, че доколкото по си-
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лата на Акта от 1976 г. за избирането на ЕП чрез всеобщи избори ЕП
трябва да се ограничи само до това да вземе мерки за попълване на
освободеното място, той не трябва да се произнася относно националното законодателство и да проверява законосъобразността на процедурата. Щом се установи материалната законосъобразност на националното решение, правата се отнемат автоматично. Първоинстанционният
съд преценява, че предприемането на действие от страна на ЕП само
по себе си не поражда правни последици и че искът, представен от г-н
Льо Пен, е недопустим. Единственият иск, с който той разполага, е този
пред националния съдия (TPI, arrêt du 10 avril 2003, affaire T-353/00, все
още непубликувано). Новата версия на Акта, приета през 2002 г., внася
яснота по въпроса, като предвижда, че прекратяването на мандат след
прилагане на националното законодателство, се извършва автоматично, като ЕП бива само информиран за това.
387. Една част от режима на несъвместимостта е определена от акта относно избирането на ЕП с всеобщо гласуване, а другата част е оставена на
националната компетентност. Несъвместимостта, дефинирана в Акта,
цели да забрани едновременното заемане на няколко поста, а именно
парламентарен мандат и участие в друга общностна институция или орган. Парламентарният мандат е несъвместим също с функцията член на
правителството на дадена държава (поради участието в Съвета на министрите), член на Комисията на ЕО, съдия в СЕО (и в същия смисъл в
ПИС), член на Сметната палата, член на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите, член на комитети или органи, създадени по силата на или в приложение на Договорите с оглед управляването
на общностните средства или на пряка и постоянна задача за административно управление, член на Административния съвет, на управителния комитет или служител на ЕИБ, служител или агент към общностните
институции или изградените към тях органи. При ревизията на приетия
през 2002 г. акт списъкът е допълнен, като се прибавят функциите на
омбудсман и на членове на Изпълнителния комитет на ЕЦБ, както и на
нейни служители. Председателят на ЕП се осведомява от националните
власти, от органите на ЕС или от съответния парламентарен представител. ЕП обявява свободното място (чл. 4, § 4 от вътрешния правилник).
388. Дори в общностен план да не съществува несъвместимост между парламентарен мандат и частна дейност, ЕП създава система за деклариране
на финансовите интереси на членовете (чл. 9 и приложение 1 към вътрешния правилник на ЕП). Последните трябва, когато имат пряк финансов интерес по въпрос, който се обсъжда, да го заявят, преди да вземат думата
в някой от органите на ЕП. Освен това е създаден публичен регистър,
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в който членовете трябва да посочват всяка професионална дейност и
длъжност, за която получават възнаграждение. Регистърът съдържа също
финансовите помощи, отпуснати от трети страни – като персонал или в
материална форма, на депутата в рамките на политическите му дейности.
На депутатите е забранено да получават всякакви други дарения или изгоди и докато чакат придобиването на статус на европейски парламентаристи, те са подчинени на националните задължения относно декларирането
на наследство. Системата се основава на публичност на декларациите
и не се извършва проверка, нито пък се налага санкция в случай на несъвместимост. Единствената санкция за отказ от декларация се състои в
прекратяване на функциите на депутат, след като бъде поканен да подаде
оставка, в срок от 2 до 5 дни. Освен това депутат, който не е представил такава декларация, не би могъл да упражнява отговорни функции в
ЕП. Разбира се, една такава система, която е изцяло вътрешна за ЕП, не
би могла да замести един истински режим за несъвместимост, какъвто
съществува в някои държави членки. Всъщност парадоксално е как ЕП
следи стриктно за прилагането спрямо членовете на ЕК на правила, които
не е успял да наложи на своите членове.
389. Колкото до останалото, държавите членки са тези, които установяват несъвместимостта между европейския парламентарен мандат или националните
дейности или мандати. Във Франция несъвместимостта се установява чрез
прилагане на националния режим. По този начин европейският мандат се
взема под внимание по отношение на ограничаването на едновременното
упражняване на национален и местен мандат.
390. В чл. 5 Актът установява съвместимостта между национален парламентарен мандат и европейския мандат. Тази разпоредба е продължение
на един стар спор относно двойния мандат. Някои смятат, че двойният
мандат е средство за поддържане на връзката между ЕП и националните
парламенти, други – обратното – са на мнение, че европейският мандат
трябва да бъде упражняван при пълно работно време и че двойният мандат би довел до значително отсъствие от работа. Авторите се насочват
към едно либерално решение, като оставят времето да свърши своята
работа. В действителност свидетели сме на все по-рядко проявяване на
двойния мандат. Ако през 1979 г. 31% от депутатите упражняват двоен
мандат, то този процент е едва 3,8% през 1994 г. Това намаляване се
дължи не само на тежестта на европейските парламентарни задължения,
но също и на факта, че някои национални законодателства като това в
Белгия забраняват двойния мандат.
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3. Привилегии и имунитети
391. Както потвърждава чл. 4-2 от Акта, парламентарните привилегии и имунитети са резултат от протокола за привилегиите и имунитетите. Приет във
време, когато парламентарните представители не са избирани с всеобщи
преки избори и когато се възползват поради кумулирането на мандати
от национална закрила, режимът в сила съдържа множество празноти,
доколкото е създаден като допълнителен режим, който трябва да покрива само „европейската“ част от парламентарната дейност. ЕК всъщност
предвижда изменения през декември 1984 г. (COM (84)666 final, Résolution
du Parlement, JO n° C 99 du 13-4-87, p. 43). Резултат обаче няма.
392. В настоящата ситуация парламентарните представители се ползват от пълна свобода на движение, за да се придвижат до местата, където се провеждат сесиите на ЕП или пък за да се върнат оттам. Дори ако се тълкува в широк смисъл понятието месторабота като всяко място, където се провежда
събрание на ЕП или на някой от органите му, гаранцията за свободата на
придвижване не е по-малка, доколкото придвижванията при упражняването
на мандата, за да се отиде например на публична изява, са подчинени на
нормалния режим за свободното движение в ЕО. По силата на Общностното право на представител на ЕП може да бъде отказано влизането в някоя
държава членка по съображения от обществен ред или свързани със сигурността. Но ЕСПЧ порицава Френската република, че експулсира от Полинезия и Нова Каледония, където един депутат е трябвало да участва в
европейска парламентарна проява. По доста дързък начин той преценява,
че чл. 6 от конвенцията, която позволява да се ограничат политическите
права на чужденците, не се прилага спрямо заинтересования в качеството
му на гражданин на държава членка и на европейски парламентарен представител (Решение от 20 март 1995 г., А /314).
393. Както в множество национални системи, един представител на ЕП не
може да бъде преследван за своите становища и гласуване при упражняване на парламентарните му функции (чл. 9 от протокола). Що се
отнася до защитата от съдебно преследване по време на мандата, тя
намира приложение само по време на сесиите и извън случаите на тежко престъпление. Практиката на ЕП обаче е да провежда една годишна
сесия, която започва в края на предходната сесия и приключва в навечерието на следващата, така че защитата е постоянна. Тази практика е
потвърдена два пъти от СЕО (arrêt du 12 mai 1964, affaire 101/63, Wagner,
rec. 383 et arrêt du 10 juillet 1986, affaire 149/85, Wybot et Faure, rec. 2391),
който смята, че ЕП трябва да се счита в сесия дори когато не заседава.
394. Имунитетът може да бъде отнеман от ЕП по искане на компетентен орган
на една държава членка (чл. 6 и 7 от правилника). След приемане на ис-
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кането председателят информира Парламента и препраща въпроса към
компетентната комисия. Докладът на комисията, приет след изслушване на
засегнатия депутат, съдържа предложение за решение, което се ограничава
с препоръка за приемане или отхвърляне на искането, без обаче да го изменя (чл. 6 от правилника). Комисията не се произнася нито за евентуалната
вина, нито за необходимостта от съдебно преследване. По време на своето
разследване ЕП взема под внимание практиката на държавата членка, чийто гражданин е въпросният парламентарист, но не се смята за обвързана
от тази практика. Най-общо той отказва отнемането на имунитета, когато се
отнася за престъпления, за които той счита, че имат политически характер,
или когато разследванията целят очевидно да попречат на упражняването на парламентарния мандат. Обратно, имунитетът се отнема, когато се
отнася за престъпления, които нямат връзка с мандата. Парламентът винаги прави твърде широко тълкуване на тези принципи и се съгласява да
свали имунитета на депутат само в изключителни случаи. Имунитетът се
сваля само по отношение на разследването, което забранява лишаване от
свобода. Когато парламентарен представител е арестуван за тежко престъпление, може да се вземе решение за прекратяване на разследването или
задържането. След като имунитетът се дава, за да защитава независимостта на депутата, а не за да му носи лични предимства, той не би трябвало да
се отказва от имунитета си, тъй като по този начин разполага с право, което
не е установено в негов интерес, а в интерес на целия парламент.

Б. Финансов статут на парламентаристите
395. Финансовият статут на парламентаристите до този момент е бил поверен
на компетентността на ДЧ поради липса на общностна регламентация.
С други думи, депутатските заплати са определяни от националното законодателство. Това довежда до значителни различия, които създават
проблем поради факта, че задълженията са еднакви за всички депутати.
Става въпрос за един от проблемите, за който създаването на общностни норми е било желателно още от самото начало. Разширеното Бюро с
мандат от председателя (резолюция от 15 септември 1983 г., JO C 277,
p. 135) изпраща на 11 октомври 1983 г. на СМ проект, който да закрепи
финансовия режим на членовете на ЕП на основата на процент от заплатата на член на СЕО. Правната основа на проекта се съдържа в чл. 13 на
акта, който дава правомощия на СМ с единодушие да приеме решение
за приемане на мерки за приложението на акта по предложение на ЕП и
след становище на ЕК. Въпреки общото положително становище на ЕК
СМ не се е произнесъл по този въпрос.
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396. ЕП установи след това система за допълнително заплащане, насочена към
покриване на разходите, свързани с произтичащите от мандата задължения, и осигури социална защита на парламентариста и на неговото семейство. Компетентността му да взема такива мерки според него произтича от
правото му на самоорганизация, установено от чл. 199 (предишен чл. 142)
от ДЕО, който разрешава на ЕП да приема вътрешен правилник, а чл. 5 (дн.
чл. 10) от Договора налага на държавите в рамките на тяхното задължение
за лоялно сътрудничество да не пречат на доброто функциониране на ЕП
(решение от 15 септември 1981 г., affaire 208/80, Lord Bruce of Donnigton,
rec. 2205). Освен изплащането на разходите по пътуването и престоя ЕП
дава на всеки депутат определена сума, която ще му е достатъчна да наеме сътрудник, да поддържа офис, да осъществява пътувания из ЕО (в
границите до определен таван) и да посещава езикови курсове. Размерът
на заплащането на секретариата се намалява при отсъствие. В социално
отношение парламентаристите разполагат със застраховка срещу болести
и инциденти, пенсионна осигуровка и допълнителна пенсия. Този режим е
предизвиквал противоречия и председателите на ЕП приемат, че трябва да
бъде изменен, за да се избегнат евентуално злоупотреби.
397. ДА отбелязва прогрес към определянето на статуса на парламентаристите, като поверява на ЕП задачата да определи „след становище от ЕК
и одобрение от СМ, който се произнася с единодушие, статуса и общите
условия за осъществяване на функциите на неговите членове“ (чл. 190).
Така парламентарните искания в това отношение са задоволени, но намирането на съгласие за статуса на депутатите остава трудно. ЕП е разработил първоначален проект, в който определя парламентарното заплащане като средно от националните, или 5 677,22 евро. СМ приема това
решение, но изменя проекта на ЕП, като намалява признатите разходи
за придвижване на депутатите до действително направените разходи и
позволява на ДЧ, които да направят декларация в този смисъл, че да подлагат парламентарното заплащане на националната данъчна система,
докато това заплащане по принцип се облага от общностния данък. ЕП
дълго време се колебае дали да приеме тези елементи и разглеждането
на текста продължава. ДН прави намирането на решение по-лесно, като
замества единодушието с квалифицирано мнозинство, но единодушието
се запазва при гласуването на данъчния режим на членовете. В крайна
сметка, като доближава позициите си до тези на СМ по отношение на разходите за пътуване и престой, ЕП предлага да се фиксират парламентарните възнаграждения на до 50 % от тези на съдия в СЕО, или около
8500 евро. Германия, Австрия, Франция и Швеция смятат, че този размер
е твърде голям и СМ не можа да събере необходимото мнозинство, за да

209

одобри парламентарното предложение. Но разширяването поставя спешната необходимост от намирането на споразумение. В действителност
при поддържането на настоящата система заплатите варират от 11 000
евро за Италия до 800 евро за Литва. Не е необходимо човек да бъде пророк, за да осъзнае, че тази разлика – повече, отколкото преди – ще бъде
задълбочена от практиката на фиктивното заплащане както за сметка на
равенството между депутатите, така и за сметка на демократичната прозрачност. Това е причината, поради която е постигнато съгласие и е намерено решение, прието на 28 септември 2005 г. (JO L 262/1 du 7 octobre
2005). Парламентарното заплащане е фиксирано на 38,5 % от базовото
заплащане на съдия в СЕО. То по принцип се облага с общностен данък,
но ДЧ могат да приложат мерки с цел да се избегне двойното данъчно
облагане. Освен това те могат да го вземат предвид при определянето на
дължимите за други доходи данъци. Новата система ще се прилага след
изборите през 2009 г. с възможността за настоящите депутати да запазят
старата система на заплащане.

Раздел 2. Организация на ЕП
398. ЕП разполага с пълна власт при определянето на вътрешната си организация. Това право на самоорганизация, потвърдено от СЕО в делото
на Lord Bruce of Donington (горецитирано), произтича от чл. 142 (сегашен
чл. 199) на Договора, който поверява на ЕП задължението да приеме
вътрешен правилник. Вследствие на принципа за засилено сътрудничество, определено в чл. 10 на Договора, ДЧ и другите институции трябва да спазват установените от ЕП правила, още повече че те трябва
да осигуряват доброто му функциониране. Все пак това правомощие не
позволява на ЕП да засегне разпределението на компетенциите между
ДЧ и ЕО (дело Les Verts, горецитирано) или на институционното равновесие, т.е. на разпределението на правомощията между институциите
на ЕО така, както е заложено в Договора. Правото на самоорганизация
на ЕП се изразява основно във вътрешния му правилник. Доколкото вътрешният правилник на ЕП е творение единствено на парламентарната
институция, неговите разпоредби, които се отнасят до отношенията с
други институции, не може да противоречат на последните, освен ако те
не произтичат пряко от разпоредби на договора. Все пак многобройни
правила за поведение, приложими към отношенията между ЕП и другите
институции, произтичат от междуинституционни споразумения.
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§ 1. Структури
399. Структурата на ЕП произтича отчасти от Договора, който предвижда, че
ЕП избира между своите членове председател и бюро (чл. 197), а останалото е уредено във вътрешния правилник. Три вида органи заслужават особено внимание: органите на управление, комисиите и политическите групи.

А. Органи на управление
400. Ръководството на ЕП се осигурява от председател, заместник-председатели, бюро, колегия от квестори, конференция на председателите. Изборът
на председател, заместник-председатели и квестори се състои на първата
сесия, която следва изборите за ЕП, или ако става въпрос за нови избори
по време на мандата на законодателния орган, изборът е по време на заседанието, което следва веднага след края на мандата на председателя.
При избора на председател кандидатите трябва да бъдат издигнати от политическа група или тридесет и двама депутати. По време на първия тур
на изборите е необходимо абсолютното мнозинство от подадените гласове.
На четвъртия тур могат да се явят само двамата кандидати, получили найголям брой гласове по време на предишния тур. В случай на равен брой гласове изборите се печелят от по-възрастния кандидат (чл. 13 от правилника).
Преди изборите за ЕП да станат всеобщи, председателят е избиран за една
година, но обикновено е бил преизбиран за още една. След като изборите
вече са преки и общи и поради необходимостта от затвърдяване авторитета
на председателя, особено в отношенията с другите институции, мандатът е
увеличен на две години и половина, което разделя мандата на ЕП на два
равни периода. Председателят може да бъде преизбран, но до този момент
изискванията на ротацията между политическите групи и националностите
не са позволили да бъде преизбран един и същ председател. На практика
след споразумение между двете най-важни политически сили (социалистите и Европейската народна партия) председателството дълго време се
осигурява от член на някоя от двете сили, като се редуват при избора на
председател. Това положение е остро критикувано от другите политически
групи по време на изборите през 1999 г., когато член на ЕНП наследява на
поста председател от групата на социалистите. Поради численото значение
на ЕНП след изборите през 1999 г. споразумението между нея и социалистите е заменено със споразумение между ЕНП и либералите. Г-жа Фонтен (Франция, ЕНП) е избрана за председател на ЕП през 1999 г., а П. Кокс
(Ирландия, либерал) заема мястото є през 2002 г. През 2004 г. се сключва
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споразумение между двете най-многобройни групи (ЕНП и социалистите),
които си поделят председателството. Испанският социалист Жозеп Борел
е избран за председател и се очаква да бъде заменен от избран след две
години и половина с определен от редиците на ЕНП член.
Председателят ръководи дейността на ЕП. Той го представлява също така
при отношенията му с други институции, както и във външните отношения.
Той не може да участва по време на дебатите, докато ефективно осъществява председателството. Ако желае да се включи, той трябва да бъде заменен от заместник-председател (чл. 19 от правилника). Чл. 272, § 7 от ДЕО
му поверява правомощието да обяви приемането на бюджета, след което
бюджетът може да бъде изпълняван. Той подписва заедно с председателя
на СМ приетите от СМ актове според процедурата на чл. 251.
Изборът на четиринадесетте заместник-председатели се провежда след
избора на председател, гласува се за всеки кандидат отделно и се изисква
мнозинство от гласувалите по време на първите два тура. Редът за заемане
на мястото на заместник-председател се определя от броя гласове, с който
е бил избран. Чл. 12, § 2 от правилника уточнява, че по време на изборите
за председател, заместник-председатели и квестори трябва да се има предвид равнопоставеното представителство на ДЧ и политическите тенденции.
Заместник-председателите заместват председателя и упражняват функциите, които той им делегира (чл. 20 от правилника). Както и при всички други
функции, в рамките на ЕП заместник-председателите са разпределени между
политическите групи пропорционално на броя на членовете на всяка от тях.
Квесторите се избират според приложимите спрямо заместник-председателите правила. Те са натоварени под ръководството на бюрото да осъществяват административни и финансови задачи, засягащи депутатите
(чл. 25 от правилника).
Бюрото се състои от председателя и заместник-председателите. Квесторите присъстват на заседанията с право на съвещателен глас. Бюрото
определя въпросите, свързани с провеждането на заседанията и административната и финансова организация на ЕП, подготвя предварителни
проекти за разходите на ЕП (чл. 21 и чл. 22 от правилника).
Конференцията на председателите се състои от председателя на ЕП и от
председателите на политическите групи. Двама представители на независимите участват без право на глас. Съгласно чл. 24 от правилника конференцията се произнася по всички, свързани с организацията на ЕП, въпроси
(сесии, дневен ред, законодателна програма, предварителен проект за временното състояние на разходите...) и по въпроси, свързани с отношенията
с институциите, третите страни и организациите извън Общността. Относително ограничен орган, тя е сърцевината на властта на парламентарната

институция. Тя взема решенията си с консенсус или когато такъв не е възможен, с оразмерени гласове в съответствие със състава на всяка политическа група (чл. 23 от правилника).

Б. Парламентарните комисии
406. Парламентарните комисии се съставят от ЕП с мнозинство от гласувалите.
Анкетните комисии може да бъдат създадени и по искане на една четвърт
от членовете, което позволява на малцинство от депутати да поиска създаването на такава комисия. Освен постоянните и анкетните комисии ЕП може
да създаде временни комисии за период от дванадесет месеца освен при
продължаване на дейността є. Членовете титуляри на комисиите се избират
по предложение на конференцията на председателите. Това предложение
може да бъде изменено по инициатива на най-малко тридесет и седем парламентаристи. Тя почива на предварително осъществено от политическите
групи разпределение, което трябва да отразява колкото се може по-добре
състава на ЕП (чл. 177 от правилника). По този начин комисията възпроизвежда състава на Парламента, което е трябвало да допринесе за избягването на различия между гледните точки на комисия и на пленарната сесия.
Това е вярно до такава степен, че когато титуляр смени политическата група,
той запазва мандата си, освен ако промяната не засяга политическото равновесие. В такъв случай конференцията на председатели може да направи
нови предложения за състава на комисията. Титулярите се назначават за
две години и половина. Те имат право на заместник, който обаче не се назначава, а се посочва от техните политически групи. Освен това в случай на
отсъствие на титуляря и заместник всеки друг член от политическата група
може да участва в заседанието с право на глас, при условие че председателят на комисията бъде уведомен за това предварително. Председателите и
заместник-председателите на комисиите се избират от комисията на основата на споразумение между политическите групи.
407. Комисиите подготвят дейността на пленарните заседания независимо
дали става въпрос за становище, предложения за промяна в рамките на
процедурите за сътрудничество и съвместно вземане на решения, за предложения или изменения в рамките на бюджетната процедура или за взети решения по инициатива на самия ЕП. Разпределението на дейността
между комисиите става на основата на определянето на компетентността
на всяка създадена от ЕП комисия. В случаите, когато повече комисии са
компетентни, една от тях се сезира основно, а останалите имат право на
съвещателно мнение. В случай на спор ЕП решава на основата на предложение от конференцията на председателите (чл. 179 от правилника).
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408. Сезираната с предложение на СМ парламентарна комисия по предложение
на своя председател и ако поне една десета от членовете є не се противопоставят, може да реши в полза на по-опростена процедура. В такъв случай
председателят на комисията се определя за докладчик и предложението се
подлага на гласуване без дебат по време на пленарно заседание (чл. 43 от
правилника), при условие че поне една десета от членовете на комисията
не се противопоставят. В крайна сметка комисията може да изготви доклад,
което е и обичайната процедура. В този случай един от членовете се определя за докладчик въз основа на споразумение между представителите на
политическите групи. Докладът съдържа експозе на мотивите и предложението за решение, придружено евентуално в рамките на законодателната
процедура от предложения за изменения. Експозето на мотивите е изготвено под ръководството на докладчика. То трябва да бъде съобразено с
предложението за решение и да отразява при всички случаи и по-дребните
предложения. По време на разглеждането на предложението на ЕК е необходимо предварително проучване за валидността и състоятелността на
правната основа. По този въпрос може да бъде поискано становището на
компетентната по правните въпроси комисия, като последната има правото
да се сезира служебно (чл. 35 от правилника).
409. Заседанията на комисиите са публични, освен ако не е решено друго. Възможно
е дневният ред да се раздели на точки, открити или не за публично присъствие
(чл. 171 от правилника). Комисиите могат да провеждат изслушвания.

В. Политическите групи
410. Политическите групи (глава V от правилника) датират от създаването на
Асамблеята на ЕОВС. Тя отказва да бъде организирана на нацио-нален
признак и се произнася за основана на разпределението по политически сили структура. Политическите групи се съставят на основата на
брой членове, който е толкова по-малък, колкото е по-мултинационално
представителството в групата. Съществувалата някога възможност да
се създават групи от депутати от една и съща държава вече е изчезнала, а изискванията за мултинационалност на политичес-ките групи са
се увеличавали постоянно. В наши дни политическата група трябва да
включва най-малко деветнадесет депутати, избрани поне в една пета от
ДЧ. Групите се създават на основата на политическото сходство. През
октомври 1999 г. ЕП отказва създаването на техническа група от италиански радикали и депутати от крайно дясното, тъй като е решил, че няма
някакво политическо сходство между тези депутати. Това решение е потвърдено от ПИС, който е преценил, че организирането по политическо
сходство е средство, което позволява на ЕП да извършва ефективно
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дейността си, но най-вече като съчетава изискванията за политическо
сходство и национална принадлежност, вътрешният правилник позволява „да се преодолеят местните особености и да се насърчи целената
от договора европейска интеграция. По този начин политическите групи
допринасят за реализирането на преследваната в чл. 191 от ДЕО цел
за издигането на политическите партии на европейско равнище като интеграционни фактори в рамките на ЕС, за създаването на европейско
съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите“. ЕП
може по време на създаването на дадена група да прецени, че съществува политическо сходство между нейните членове, което трябва да
бъде установено от момента, в който групата се създава. Обаче ЕП се
е ограничил до това да констатира само дали членовете на групата отричат политическото сходство помежду си. ПИС се въздържа да се произнесе за различното отношение към депутатите, принадлежащи към
политическа група и независимите. Той само посочва, че принадлежи на
ЕП да се увери, че тези различия са оправдани от гледна точка на преследваните от разпоредбите относно създаването на политически групи
законни цели. Това означава, че не е изключено да има съдебно дело по
този въпрос в бъдеще (решение от 2 октомври 2001 г., Martinez, de Gaulle
e.a. c/ Parlement, affaires jointes T-222/99, 327/99, 329/99, rec. II-2823 ; обжалването срещу това решение пред СЕО е отхвърлено чрез постановление на СЕО от 11 ноември 2003 г., affaire C-488/01P, rec. I-13358).
ЕП не проверява постоянно съществуването на политическо сходство.
Само в случаите, когато членовете на групата потвърдят несъществуването на сходство, започва процес за установяване на сходство. Найчесто групите се създават в рамките на европейски политически партии.
Чл. 191 ДЕО признава значение-то на европейските политически партии
като интеграционен фактор. ДН изменя този член, за да позволи на СМ
да определя статута на политическите партии и най-вече правилата за
тяхното функциониране (вж. по-надолу № 382). Това ще позволи да се
сложи край на отклоненията, които Сметната палата е констатирала при
употребата на отпуснатите на политическите партии от ЕП средства.
411. Принадлежността към политическа група е от голямо значение за депутатите,
доколкото групите контролират разпределението на функциите в рамките на
ЕП и разполагат с широк набор от права в рамките на парламентарната процедура (разпределение на времето за изказвания, отмяна или насрочване на
заседания, иск за препращане към комисия, организиране на дебат по актуален въпрос...). Разбира се, голяма част от тези права не са запазени само за
политическите групи и могат също да бъдат упражнени по искане на тридесет
и седем депутати, но въпреки това главно групите се възползват от тях.
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412. Групите се създават, за да контролират протичането на дейността на ЕП и
да ориентират вота на членовете си. Все пак, когато става въпрос за многонационални групи, не винаги е лесно да се получи синхрон, доколкото националните интереси може да се сблъскат с тези на групата. Политическите
групи имат право на кредити и на нает за сметка на ЕП персонал. Ако те
бяха органи на парламента, техните решения можеха да бъдат оспорвани
пред СЕО. При подобен случай СЕО трябва да разреши въпроса, доколкото
никоя разпоредба на вътрешния правилник не дава правото на политическите групи да действат от името на ЕП, актовете им не могат да бъдат обжалвани пред него (решение от 22 март 1990 г., affaire C 201/89, Jean- Marie
Le Pen et Front National c/ Parlement européen, rec. I-1183). За сметка на това
въпросът, дали политическите групи могат да водят дела срещу ЕП, още не
е решен (постановление от 16 октомври 1986 г., affaire 221/86R, rec. I-2969
Groupe des droits européennes et Front National c/ Parlement européen).

§ 2. Организация на парламентарната дейност
413. Чл. 196 от Договора предвижда, че ЕП се събира, без да е необходимо
да бъде свикван, във втория вторник на месец март и провежда една годишна сесия. Според чл. 126 от правилника сесията отговаря на период
от една година. Периодът на сесията включва заседанията, които ЕП
по принцип провежда всеки месец. Периодът на сесията се подразделя
на заседания. ЕП може да заседава в допълнителни сесии. Освен това
ЕП може да се събира на извънредни сесии по искане на мнозинство от
членовете на ЕП, на СМ или на ЕК. Според протокола за седалищата на
институциите сесиите на ЕП се провеждат в Страсбург. Но освен дванадесетте периода на месечни сесии в Страсбург допълнителни периоди
на сесии може да бъдат организирани в Брюксел.
414. Дневният ред се изготвя от Конференцията на председателите на основата на препоръки на конференцията на председателите на комисиите и
като се има предвид годишната законодателна програма, съгласувана с
ЕК. Той се приема от ЕП, но предложенията за изменения се преглеждат
грижливо, тъй като те могат да бъдат направени само от комисия, политическа група или тридесет и седем депутати (чл. 131 от правилника). За
да протича по-бързо законодателната дейност на ЕП, всяко решение на
комисия, прието с не повече от една десета гласове „против“ от състава
на комисията, се включва автоматично в дневния ред, за да бъде прието
анблок и без дебат. Могат да се противопоставят единствено политическа група или отделни членове, представляващи най-малко една десета
от членовете на ЕП.
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Част 3
Правомощия на ЕП
415. Преди влизането в сила на ДЕС чл. 137 постановява, че на ЕП е признато
правото да взема решения и правото на контрол, които са му предоставени
според Договора. ДЕС изменя това определение, без да променя смисъла
му. Днес чл. 189 от ДЕО се ограничава до това да спомене без друго уточнение „правомощията, възложени му от този договор“, защото направените
промени по отношение на правомощията на ЕП са трудни за изброяване.

§ 1. Право на вземане на решения
416. ДЕО признава на ЕП правомощия в законодателната, бюджетната област и в рамките на сключването на международни споразумения. Тези
правомощия ще бъдат разгледани в рамките на частта, посветена на
процеса на вземане на решения (вж. по-надолу № 641). Преди всичко
ЕП разполага с общото право да взема решения, което му позволява да
обсъжда всички аспекти на общностната дейност и въпросите от дял V
(ОПВРС) и VI (ПСС) от ДЕС. В това отношение той може да приключва
дебатите с приемането на резолюция. Обикновено ЕП взема решения с
абсолютното мнозинство от подадените гласове (относително мнозинство). Договорът може да изисква по-съществени мнозинства: мнозинство от съставящите ЕП членове (абсолютно мнозинство) при процедурата за съвместно вземане на решения, мнозинството от съставящите
ЕП членове и три пети от гласувалите при бюджетни въпроси, мнозинството от съставящите ЕП членове и две трети от гласувалите при вот
на недоверие срещу ЕК или при отхвърляне на бюджета.

А. Участие на ЕП в законодателната власт
417. Участието на ЕП в законодателната власт се основава на различни
процедури. В началото Договорите са му отреждали само съвещателна
роля. Практиката е доразвила тази роля и е дала живот на процедурата
за съгласуване. ЕЕА въвежда процедурата за сътрудничество, а ДЕС
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създава нова форма на участие, която е определена като „процедурата,
предвидена в чл. 189 Б“ (дн. чл. 251), но която днес е известна като процедура за съвместно вземане на решения. ДА осезателно разширява
полето за съвместно вземане на решения и ограничава това на сътрудничеството до рамките на ИВС. ДН продължава да разширява полето
на съвместно вземане на решения. Конвентът за бъдещето на Европа я
признава за основна процедура.
418. В началото ЕП не разполага с никакво право на законодателна инициатива. ДЕС изменя това положение, без да засяга при това монопола на
ЕК. Чл. 192 от ДЕО му позволява да поиска с мнозинство от членовете си
ЕК да внесе съответно предложение. Става въпрос за непряко право на
инициатива, зависещо от волята на ЕК. ЕП рядко използва това право, но
по време на дебата при назначаването на ЕК през 1999 г. настоява ЕК да
се съобразява с парламентарните инициативи.

Б. Участие на ЕП в бюджетната власт
419. Предоставянето на бюджетна власт на ЕП предшества предоставянето
на истинска законодателна власт. Измененията на Договорите от 22 април 1970 г. и 22 юли 1975 г. дават на ЕП правото на последна дума при
значителна част на разходите – незадължителните разходи, които не произтичат от Договора и приетите за прилагането му актове, както и право
на пълно отхвърляне на бюджета. Измененията правят от ЕП заедно със
СМ един от основните носители на бюджетната власт. Основавайки се
на тази власт, ЕП прогресивно увеличава влиянието си в законодателния
процес. Днес все още ЕП упражнява изключително внимателно бюджетните си правомощия. Поради тази причина дебатите по бюджетните въпроси между институциите са много оживени (вж. по-надолу № 702).

В. Участие на ЕП при сключването на международни споразумения
420. С изключение на споразуменията за асоцииране, за които е предвидена консултация с ЕП, ДЕИО не предвижда да приобщи ЕП към сключването на международни споразумения. През 1964 г. СМ с писмо на председателя си Лунс
изразява съгласието си да увеличи участието на ЕП по време на преговорите
при споразуменията за асоцииране, като позволява провеждането на дебат
преди началото на преговорите и информира компетентните парламентарни
комисии за протичането на преговорния процес и за неговите резултати. През
1973 г. процедурата Лунс е разширена до търговските споразумения с писмо
от председателя на СМ Вестертерп. В тържествената декларация за ЕС се
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приема, че ЕП трябва да бъде консултиран при сключването на всички важни
международни споразумения. Накрая ЕЕА подлага сключването на споразуменията за асоцииране на процедура по одобрение от ЕП.
421. Когато в решението AETR (решение от 31 март 1971 г., affaire 22/70, rec. 263)
СЕО се произнася в полза на определена успоредност между вътрешните
и външните компетенции на ЕП, участието на последния при сключването
на международно споразумение с правна основа, отнасяща се до вътрешна
компетентност, става при същите процедурни условия, каквито би приложил
към основаваща се на подобно положение вътрешна мярка. Този принцип,
който не е създавал трудности преди влизането в сила на ЕЕА, когато е
съществувала единствено процедурата за консултация, създава по-сложно
построение в случая на международни споразумения, сключени на правна
основа, предвиждаща сътрудничество. Тъй като не е възможно да се изменя международно споразумение, след като е подписано, сключването на
споразумения изисква две четения, предвидени от процедурата за сътрудничество. Все пак използването на тази процедура няма ефект, като изисква
две четения на ЕП, докато едно е достатъчно, защото ЕП не може да изменя
вече подписано международно споразумение. Подходящо е да се поправи
тази аномалия, което е извършено от ДЕС.
422. В чл. 300 ДЕС рационализира участието на ЕП при сключването на международни споразумения. Асамблеята бива консултирана за всички международни споразумения, дори и когато се прилагат процедурите за сътрудничество и съвместно вземане на решения с изключение на основаващите се на чл. 133 споразумения, при които липсва консултацията. Като се
имат предвид изискванията за бързина, СМ може да определи срок за ЕП,
в който той да изрази становището си. При отсъствие на становище СМ
може да се произнесе. Процедурата за одобрителното становище се запазва за споразуменията за асоцииране. По изключение тя може да бъде
разширена до „споразумения с важни бюджетни последици за Общността“
и до „споразумения, изискващи изменение на акт, приет по процедурата
по член 251“. ДКЕ разширява полето на одобрението до всички споразумения, които се отнасят до въпроси, подлагани на процедурата за съвместно вземане на решение или за които се изисква приемане от ЕП.
423. Въпросът за временното прилагане на споразумение след подписването
му е предизвикал редица трудности, като ЕП е преценил, че това решение
може да бъде вземано само с негово становище или одобрение в зависимост от случая. ДА регламентира въпроса, като закрепва правото на СМ да
решава сам. Същото важи и при суспендирането на споразумение. ЕП се
информира за решенията за временно прилагане или отмяна (за процедурата за сключване на международни споразумения вж. по-надолу № 786).
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§ 2. Участие на ЕП при номинирането на членове на институциите
А. Назначаване на ЕК
424. Правомощията на ЕП по отношение на назначаването на ЕК се увеличават постепенно. В началото тържествената декларация за ЕС от 19
юни 1983 г. предвижда разширеното бюро на ЕП да бъде консултирано
при назначаването на председател, след което ЕК трябва да направи
декларация, последвана от гласуване в ЕП. ЕП счита, че става дума за
процедура по инвеститура, макар всъщност изискването за одобрение да
изглежда пресилено, доколкото един отрицателен вот не би имал никакви правни последствия и единствено ЕК трябва да понесе политическите
последствия. Може, разбира се, да се приеме, че след отрицателен вот
при назначаването, който не е последван от оставка на ЕК, ЕП може основателно да гласува недоверие на ЕК, но това означава, че не се зачита
фактът, че Договорът предвижда прибягване до вот на недоверие само по
отношение на работата на ЕК. Обаче по дефиниция е невъзможно да се
прецени работата на една ЕК, която още не е встъпила във функции.
425. В това отношение ДЕС постига значителен напредък, като установява съвпадението на продължителността на мандата на ЕК и на парламентарния
мандат. ЕК се назначава за пет години от месец януари на годината, която
следва годината, в която са проведени изборите за ЕП. Разстоянието от няколко месеца между началото на двата мандата позволява да се определят
членовете на ЕК. Председателят на ЕК се посочва от правителствата на ДЧ
по време на среща на ЕСв след консултация с ЕП, а не вече с разширеното
бюро, което означава, че назначаването ще провокира обществен дебат и ще
бъде последвано от гласуване в пленарно заседание. Отрицателно становище не пречи на назначаването на председателя на ЕК, но ЕП ще може, ако
независимо от отрицателното становище този председател бъде назначен,
да задвижи останалата част от процедурата. Като има предвид подобно положение, ДА заменя консултацията за избора на председател на ЕК от ЕП с одобрение. КЕ засилва правомощията на ЕП, като той вече избира председателя
на ЕК с мнозинството от членовете, които го съставят, по предложение на
ЕСв, който се произнася с квалифицирано мнозинство (І-27, § 1). На практика
преминаването от одобрение към гласуване е повече символично, доколкото
ЕСв си запазва правото да предложи кандидат. Правителствата на ДЧ избират лицата, които искат да предложат за комисари в съгласие с определения
вече председател на ЕК. До влизането в сила на ДА председателят е бил
единствено консултиран. Предложеният състав е подлежал на вот на одобрение от ЕП и е бил назначаван след това гласуване. Правото да назначава ЕК

220

е поделено между ЕП и ДЧ (чл. 214). ЕП е поискал правомощието да изслушва посочените от ДЧ комисари преди гласуването на ЕК като цяло. Подобна
практика представлява трудност по отношение на колективния характер на
ЕК. В действителност преди назначаването на колегията бъдещите членове
не могат да поемат никакъв ангажимент, нито да правят декларации, които
биха засегнали колективния характер на ЕК. Чл. 99 от вътрешния правилник
посочва, че бъдещите членове са поканени да се представят пред парламентарните комисии в зависимост от евентуалната им сфера на дейност. Те имат
правото да се изкажат и да отговарят на въпроси. Парламентарната комисия
изпраща заключенията си до председателя на ЕП.

Б. Назначаване на членове на Сметната палата
426. Според чл. 247, § 3 от ДЕО членовете на Сметната палата се назначават от
СМ с единодушие след становище на ЕП. И тук ЕП на тази основа е доразвил практиката на изслушване на кандидатите от парламентарна комисия.
След края на изслушването комисията отправя препоръка и ЕП се произнася. В случай на отрицателен вот председателят на ЕП приканва СМ да оттегли предложението си (чл. 101 от вътрешния правилник). ЕП е използвал
това право три пъти. През 1989 г. той не е дал положително становище за
френски и гръцки кандидат. Френската кандидатура е била оттеглена, макар да е можела да мине, за разлика от гръцката. През 1993 г. СМ не взема
предвид отрицателното становище за португалски кандидат.

В. Претенции по отношение на назначаването на членове на СЕО
427. На няколко пъти ЕП е изисквал правото да дава становище и евентуално
одобрение при на назначаването на членовете на СЕО. Прецедентът
със Сметната палата не може да бъде приложен в този случай. В действителност, докато членовете на Сметната палата се назначават от СМ,
членовете на СЕО се посочват по общо съгласие между правителствата
на ДЧ. Тази разлика не е случайна. Искало се е да се избегне дадена
институция, която може да бъде страна по дела пред СЕО, да упражнява
натиск по време на процеса на назначаване. При тези условия и доколкото системата за назначаване не е основно изменяна, не съществува
никакво основание на ЕП да се дава правомощие, което не принадлежи
на СМ. СЕО ясно се е изказал срещу искането за подобно правомощие
на ЕП: „...СЕО смята, че ще бъде неприемлива реформата, която предвижда изслушването на всеки кандидат пред парламентарните комисии.
В действителност заинтересованият не може да отговаря по адекватен
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начин на поставените му въпроси, без да излезе от дискретността, която
се налага на всяко лице, за да може по смисъла на Договорите да предостави всякаква гаранция за независимост и без да предреши позициите, които ще трябва да приеме по отношение на правните въпроси, по
които ще трябва да се произнася при осъществяване на съдебните си
функции“ (Rapport de la Cour sur certains aspects de l’application du traité
sur l’Union européenne, mai 1995, Rev. trim. de droit européen, 1995, § 17).
ДА и ДН не изменят процедурата по назначаване на членовете на СЕО.
КЕ предвижда кандидатите за членове на СЕО да бъдат проучени от
комисия от седем юристи, един от членовете на която ще бъде назначен
от ЕП. Така съобразеността на кандидатурите с установените от конституцията критерии ще подлежи на проверка (чл. ІІІ-257).

§ 3. Правомощия за контрол
428. ЕП разполага с правомощия за контрол, които се отнасят най-вече до ЕК.
Те се изразяват както във възможността да поставя въпроси, да създава
анкетни комисии, както и в правото да гласува недоверие на ЕК. Тези
правомощия са разгледани в частта за контрола (вж. по-надолу № 994).
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Глава ІІ. Съветът
429. Съставен от представители на правителствата на ДЧ, в рамките на Общността Съветът на Европейския съюз упражнява законодателна и бюджетна власт или самостоятелно, или съвместно с ЕП. СМ е титуляр на
изпълнителната власт. В рамките на ОПВРС и ПВР той има привилегировано място, тъй като взема решенията самостоятелно, като ролята на ЕК
и на ЕП е силно ограничена. СМ също така е и рамка, в която могат да се
събират представителите на ДЧ, като взетите решения са от тяхно име, а
не на Общността или на Съюза. След влизането в сила на ДЕС СМ, който
до този момент е носел наименованието „Съвет на Европейските общности“, решава да приеме наименованието „Съвет на Европейския съюз“.
430. Чл. 2 от Договора за сливане на изпълнителните органи предвижда СМ
да бъде съставен от представители на ДЧ, като всяко правителство
следва да делегира свой представител към него. Желанието на авторите на договора е било СМ да бъде институция с министерски ранг. От
това често е произлизало последствието, че СМ е между-правителствен
или дипломатически орган. Ако под това се разбира, че дискусиите в
рамките на СМ протичат между представителите на ДЧ и че отстъпват
мястото си на преговори, които често се решават по пътя на компромиса, то тази формула не е неправилна в политическо отношение, но е неточна, що се отнася до правната област. СМ е институция, чието действие е регламентирано от разпоредбите на Договора и от разпоредбите
на вътрешния правилник, от който той не може да се отклонява. След
като се съберат в рамките на СМ, представителите на ДЧ се възприемат
като членове на СМ, които имат правото да вземат решения дори когато
няма такава необходимост, какъвто е случаят относно резултатите от
МПК за одобрение съгласно националните конституционни процедури, с
изключение на редките случаи, изрично упоменати в договора. Най-доброто доказателство за специфичността на тази институция в сравнение
с една МПК е във факта, че член на СМ може да подаде иск срещу акт,
приет от самия СМ, дори и този член да се е произнесъл в полза на
същия акт в рамките на СМ (решение от 12 юли 1979 г., дело 166/78,
Rйpublique italienne c/ Conseil, rec. p. 2575).
431. Институционната природа на СМ не пречи в области, които са от компетенцията на ДЧ, последните да вземат решение да координират
действията си в рамките на СМ под формата на решения, взети от техните представители в рамките на СМ. СЕО признава съществуването
на подобни решения. За да ги идентифицира, той не се задоволява да
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установи наименованието им, а и ги разглежда случай по случай: „...не
е достатъчно един акт да бъде квалифициран като „решение на ДЧ“, за
да избегне предвидения в чл. 173 на Договора контрол. За това е необходимо да се установи, че въпросният акт по отношение на съдържанието си и по отношение на всички обстоятелства, при които е бил приет,
всъщност не представлява решение на СМ“ (решение от 30 юни 1993 г.,
свързани дела С-181/91 и С-248/91, Parlement c/ Conseil et Commission,
rec. I-3685).
432. Следователно срещите на представителите на ДЧ, които се провеждат
извън рамките на СМ, може да бъдат или за изпълняване на компетенциите, които Договорите са определили за общо действие на ДЧ – какъвто е примерът с назначаването на членовете на СЕО, – или за вземане
на решения, които не са от области с общностна компетенция, но в които
ДЧ желаят да си сътрудничат.

Раздел 1. Състав на Съвета
§ 1. Членове на Съвета
433. СМ е съставен от по един представител от ДЧ. Преди влизането в сила
на Договора от Маастрихт членовете на СМ е трябвало да бъдат и членове на правителствата на ДЧ. Следователно договорът препраща към
националното конституционно право за дефиниране на това качество.
Това препращане довежда до определени колебания само по отношение на участието на държавни непарламентарни секретари от Федерална република Германия, които са чиновници, дори и ако изпълняват
както политически, така и административни функции. Въпреки това още
от самото начало практиката приема тяхното участие, без да е имало
възражение.
434. ДЕС уточнява, че представителите на ДЧ трябва да бъдат на министерско равнище и трябва да бъдат овластени да обвързват правителството
на ДЧ, което представляват (чл. 203). Този начин на формулиране позволява участието на членове на правителства на вътрешнодържавни
образувания като например белгийските райони или германските Länder.
Разбира се, преди да се появи тази формулировка, представителите на
тези образувания участваха в работата на СМ в рамките на въпросната
делегация, но не беше сигурно дали членовете на регионалното правителство притежават качеството на член на правителство по смисъла на
Договора и дали имат право на глас. Новата редакция им разрешава
пълно участие. Все пак, за да бъде избегнато накърняването на прин-
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ципа, според който само държавите, а не съставящите ги образувания
притежават качеството членове на Общността, актуалната редакция на
договора постановява, че всяка позиция, изразена от даден член, или
всяко гласуване на даден член ангажира правителството на съответната ДЧ, дори ако този, който я представлява, е министър на съставно
образувание. Следователно именно ДЧ следва да определят позицията
си преди срещата на СМ в случай на съгласие със съставните образувания, тъй като след това няма да бъде възможно да се поставят под
въпрос решенията на СМ с мотива, че даден член е изразил позиция,
която не се споделя от неговото правителство.
435. В случай на невъзможност да присъства на заседанието, член на СМ
може да бъде заместен от функционер. Обикновено става въпрос за
висш държавен чиновник, за постоянния представител или за заместник-постоянния представител. Това заместване на представителя, което
е изрично предвидено в чл. 4 от вътрешния правилник на СМ, не се отнася до правото на гласуване, тъй като чл. 11 от вътрешния правилник
уточнява, че делегирането на правото на глас може да става само в
полза на друг член на СМ. Следователно представителят няма да бъде
взет предвид при уточняването на кворума.
436. В действителност при стриктното спазване на Договора се е искало да
се запази правото на вземане на решения за представителите на министерско равнище, за да се запази политическият характер на СМ и да се
избегне налагането на технократско решение. Резултатът от това е, че
чиновникът, който заема мястото в случай на отсъствие на своя министър, може да се изказва по време на дискусиите, но ще бъде лишен от
право на глас, като това право ще бъде упражнено от друг член на СМ
на основата на делегирането.

§ 2. Други участници
437. По време на заседанията членовете на СМ могат да бъдат придружавани от чиновници, които подпомагат дейността им (чл. 5, § 3 от вътрешния
правилник) и чийто брой е определен от СМ. Присъствието на чиновници е само възможност и освен при обратно решение на СМ председателството може да реши СМ да заседава само на ниво членове, което то
често прави, когато се изисква за намирането на определено решение.
Ограниченият брой присъстващи позволява по-преки и по-открити дискусии (чл. 20 от вътрешния правилник).
438. Чл. 5, § 2 от вътрешния правилник разрешава на ЕК да присъства на
заседанията на СМ. Все пак винаги е възможно СМ да заседава във
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вътрешен състав, без участие на ЕК, както най-често се случва, когато
се поставят въпроси, които засягат СМ (съдебни дела, назначаване на
висши чиновници на СМ, бюджет на СМ...). Възможността за присъствие
позволява на ЕК да обясни или да защити своите предложения, да изрази позицията си за евентуални изменения, дори да измени по време
на срещата свое предложение. Това участие, което не е предвидено от
Договора, засилва влиянието на ЕК, която по този начин научава за позицията на членовете на СМ и може пряко да дебатира с тях. По същия
начин ЕЦБ участва в СМ във всички случаи, когато се обсъждат области, в които тя упражнява правото си на инициатива. За сметка на това
представители на други органи или институции, както и на външни за ЕС
организации могат да участват в работата на СМ, на КОРЕПЕР или на
работните групи само при изрична покана след съгласието на СМ или на
КОРЕПЕР.
439. На масата на СМ, от лявата страна на председателя, присъства и генералният секретар на СМ (или заместник-генералният секретар), придружен от един генерален директор. Генералният секретар подпомага председателството при ръководенето на дейността, взема необходимите мерки за доброто протичане на дебатите и изготвя проектите на протоколите.
Генералният директор на Правната служба на СМ или негов представител
по своя инициатива или по молба на СМ разяснява въпросите от правен
характер, които могат да се появят по време на работата на СМ.

Раздел 2. Единство на Съвета и многообразие на неговите формати
440. Договорът споменава само СМ и не споменава разнообразните му формати. Следователно съществува само един СМ, който при всяко свое заседание и независимо от състава си разполага с всички правомощия, които са
му дадени от Договорите. СМ е общ за различните Общности след Договора
за сливане от 8 април 1965 г., който предвижда в своя чл. 1 съществуването
на един-единствен СМ, който ще замести Специалния съвет на министрите на ЕОВС, Съвета на ЕИО и Съвета на Евратом. Договорът за сливане,
отменен и заместен от чл. 9 от ДА, добавя: „ЕС упражнява правомощията
и компетенциите, предоставени на неговите институции при предвидените
условия в Договорите за създаване съответно на ЕОВС, ЕИО и на ЕОАА.“
След като ЕОВС прекрати съществуването си, тези разпоредби се прилагат
само по отношение на ЕО и на Евратом.
441. След като ДЕС постанови единна институционна рамка (чл. 3), СМ има
право да се произнася по въпросите в рамките на дял V (ОПВРС) и дял VI
(Правосъдие и вътрешен ред) на този договор. Чл. 28 изрично предвижда,
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че чл. 203 (Състав на СМ), чл. 204 (Свикване на СМ), чл. 206 до 209 (Делегиране на правото на глас, статут на Комитета на постоянните представители, генерален секретариат, вътрешен правилник, молба за проучване
или за инициатива на ЕК, статут на предвидените от договора комитети)
могат да се прилагат към тези дялове. За дял VI Договорът добавя към
този списък и чл. 205 § 3 (условия за гласуването с единодушие). От това
изброяване липсват чл. 202 (правомощия на СМ) и чл. 205 (начин на упражняването на правото на глас, с изключение на § 3, който се отнася до
гласуването с единодушие в дял VI). Отсъствието на чл. 202 се обяснява с
факта, че той дефинира функциите на СМ в рамките на ЕО, което не може
да бъде транспонирано в дял V и VI, а отсъствието на чл. 205 се обяснява
с това, че дял V и VI съдържат процедури за вземане на решение, които се
различават от предвидените в този член (с изключение на гласуването с
единодушие в рамките на дял VI). За сметка на това може да се отбележи
присъствието на чл. 207, който постановява, че вътрешният правилник на
СМ се прилага по отношение на дял V и VI и че КОРЕПЕР играе същата
роля по отношение на тези дялове като Европейската общност.
442. Въпреки че съществува един-единствен СМ, той заседава в различни
формати според същността на разглежданите проблеми. Съветът „Общи
въпроси“, съставен от министрите на външните работи, определя списъка на форматите, в които СМ може да заседава. Всеки друг формат в зависимост от случая трябва да бъде одобрен от Съвета „Общи въпроси“.
Някои от форматите на СМ заседават ежемесечно (Общи въпроси, Икономически и финансови въпроси, Селско стопанство), а други се събират веднъж на два или три месеца. Съществува също така специфичен
формат на СМ, който се събира на ниво държавни или правителствени
ръководители, който заседава при изключителни случаи (изключване
на ДЧ, важни решения, засягащи единната валута...). Увеличаването
на форматите на СМ поставя деликатни проблеми при съгласуването.
В действителност министрите, които се събират в специализираните
формати, често имат ограничено виждане за общата проблематика на
Общността и имат склонност да я разглеждат под тесния ъгъл на техните конкретни отговорности. Все пак обща насоченост е необходима. Освен това не може да съществува разгледана само от селскостопанска,
екологична или социална гледна точка политика спрямо САЩ, СТО или
за устойчивото развитие. Отговорността за поддържането на съгласувано общо виждане принадлежи на Съвета „Общи въпроси“, но големият
брой формати на СМ прави упражняването на тази отговорност все потрудно. Поради тази причина СМ в Хелзинки през декември 1999 г. ограничи броя на форматите на СМ на петнадесет. Съветът „Общи въпроси“,
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който трябва да приложи това предложение, не може да се справи с
поставената цел и разрешава съществуването на шестнадесет формата на СМ. На практика това ограничение е изглеждало недостатъчно и
ЕСв в Севиля предприма по-амбициозна реформа, която е отразена в
приетия на 22 юли 2002 г. вътрешен правилник. Броят на форматите на
СМ е драстично намален до девет: Общи въпроси и външни отношения;
Икономически и финансови въпроси; Правосъдие и вътрешен ред; Заетост, социална политика, здравеопазване и потребители; Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, изследвания); Транспорт,
телекомуникации и енергетика; Селско стопанство и риболов; Околна
среда; Образование, младеж и култура (Анекс І на вътрешния правилник). Съветът „Общи въпроси и външни отношения“ може също така да
заседава и с министрите на отбраната. Успехът на тази реформа се дължи на извършените по този начин сливания. В действителност съществува голям риск форматите, които биха се определили като „жертви“ на
новото прегрупиране, да се смятат за независими и новите форматите
да се окажат наслагване със старите формати, без да бъде установено
взаимодействие между тях. Съветът за конкурентоспособност е опитал
да създаде единна насоченост. Сливането на останалите съвети е все
още прохождащо.
443. Практиката е установила свикването на „неформални срещи на министрите“ в държавата, която осъществява председателството. Тези срещи позволяват обменянето на гледни точки между министрите по общи
теми. Те не представляват сесии на СМ. Никакво решение не може да
бъде вземано и никакво заключение – прието. Все пак има известни отклонения от това правило, тъй като е трудно да се проведе среща на
министри, без да бъде съобщено накрая някакво политическо решение.
Ето защо започва да се налага обичаят по време на срещите да се обсъждат въпроси, свързани с работата на СМ, като в този случай не се
прилагат гаранциите за спазване на процедурите, установени от ДЕС,
тъй като срещата е неформална. ЕСв в Хелзинки се връща към праволинейността. Заключенията на ЕСв определят, че неформалните срещи не
могат да приключват със заключения или формални решения, нито приемането на документи на СМ. Тези срещи „позволяват възможно найсвободното разменяне на гледни точки по въпроси от общ интерес... Те
не заместват обичайната дейност на СМ.“ Техният брой е ограничен до
пет на председателство. За съжаление предпазните мерки не попречват
да се проведат други неформални срещи под формата на министерски
семинари или колоквиуми. Вярно е, че колкото повече се ограничава
броят на официалните формати на СМ, толкова повече министрите, ко-
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ито не заседават в някои от тези формати, изпитват потребността да се
срещат, за да обсъждат общи проблеми. Тази практика сама по себе си
не е осъдителна, доколкото не се опитва да замества СМ.
444. Специализацията на форматите е чисто функционална. По този начин и
поради единството на СМ даден формат на СМ може да вземе решение
по всеки въпрос от компетентността на СМ, дори и ако този въпрос не
е от тясната компетентност на съответния формат. Тази ситуация се
случва често, но не и изключително, по отношение на въпроси, включени
в точка А (приема се без дебат) от дневния ред на СМ. Тя позволява да
се осигури на Общността постоянно функциониране, без да трябва да
се изчаква свикването на специализирания формат, което може да е от
голямо значение в случаите, когато процедурите за вземане на решения
са свързани със срок (какъвто е случаят при процедурите за съвместно
вземане на решения и за сътрудничество).
445. От само себе си се разбира, че съществуването на различни формати
на СМ поставя проблема за координацията. Често се дават за пример
очевидните различия между формата „Селско стопанство“ и формата
„Бюджет“ на СМ. Но често се случва даден проблем да се отнася до няколко формата, какъвто е случаят с преговорите в рамките на СТО или
при преговорите за разширяване. За да се разреши проблемът, често
се е предлагало СМ да има постоянен състав. В този случай всяка ДЧ
би посочвала министър, отговорен за европейските въпроси, който ще
заседава постоянно в СМ. Подобна реформа би имала важни последствия. Тя ще премахне специализираните министри от сесиите на СМ и
цялата тежест на дейността ще се прехвърли върху министрите по европейските въпроси. Можем да се попитаме дали изгодите от гледна точка
на единството са повече от неудобствата заради изолирането на специализираните министри. Всъщност постоянното ангажиране на специализираните министри допринася не само за това те да добият представа
за общностните измерения на своите отговорности, но и позволява да
се запознаят по-добре с конкретните проблеми в други ДЧ и насърчава
установяването на климат на солидарност, което улеснява намирането
на общо решение. Освен това участието на специализираните министри
при приемането на решенията позволява решението да се вземе точно
от тези, които ще трябва след това да осигуряват изпълнението му, което пък позволява по-добре да се предвидят евентуалните трудности по
изпълнението още по време на обсъждането на предложението на ЕК.
Накрая министърът по европейските въпроси би получил привилегирована роля в рамките на своето правителство, което понякога може да
породи вътрешни проблеми, заради това, че той ще трябва да упраж-
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нява европейските компетенции на своите колеги. Вярно е, че авторите
на това предложение, най-често парламентаристи, са водени от идеята
за СМ като законодател, който трябва да има постоянен състав. Поради
това е предложено и създаването на постоянен Законодателен съвет,
съставен от министрите на външните работи, които да осъществяват
своята дейност публично. Тази формула ще позволи съществуването
само на още няколко състава на Съвета, считани за изпълнителни, като
Съвет „Общи въпроси и външни работи“, Съвет „Икономика и финанси“
и Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“. Това разрешение, изолиращо министрите, специализирани по европейските въпроси, е нелогично,
тъй като запазени формации не са само изпълнителни, например тези
за ПВР или ЕкоФин. Аргументът за публичност също не е сериозен, тъй
като е достатъчно да се предвиди всеки състав на Съвета да заседава
публично, когато обсъжда законодателен акт. Най-мъдрото решение е
да се остави СМ, както и другите институции, сам да определя вътрешните си правила.
446. Конвентът за бъдещето на Европа трябва – въпреки съпротивата на
почти всички ДЧ – да се върне на първоначалното предложение за два
състава – един съвет по законодателството и общите въпроси и един
съвет по външните работи. Неговият проект за конституция позволява
на ЕСв да създава други състави. КЕ запазва идеята за два състава,
но премахва посочването на съвет по законодателството. Тя предвиди
всеки формат на Съвета да се състои от две части – едната по законодателството, публична, и другата по незаконодателни въпроси. Списъкът
на форматите – извън Съвета по общите въпроси и Съвета по външните
работи, се определя от ЕСв. Прилага се и актуалната система на по-широка публичност на заседанията (чл. І-24).
447. Отговорността за координацията между действията на различните формати на Съвета тежи по правила на Съвета „Общи въпроси“. Това обаче
е трудна за изпълнение задача предвид нарастващите задължения на СМ
– както заради разширяването на ОПВРС, така и заради увеличаването
на броя на споразуменията с трети страни или структурираното сътрудничество. Наистина в специфични случаи може да се свика Съвет „Джъмбо“,
обединяващ няколко формата – като например при сключването на споразуменията от Уругвайския кръг, но тази процедура си остава изключение
поради своята тромавост. Освен това министрите на външните работи не
са винаги достатъчно добре поставени от вътрешнополитическа гледна
точка. Някои дори предлагат освен Съвет „Общи въпроси“, включващ министрите на външните работи, да се свиква и Съвет „Общи въпроси“ с
министрите по европейските въпроси, който ще може да осигури по-посто-
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янно наблюдение на дейностите на другите формати и да се посвети на
въпроси, на които СМ в досегашния си вид трудно успява да се посвети
– като например институционните въпроси. В действителност координацията се осигурява главно от КОРЕПЕР (Комитет на постоянните представители, вж. по-надолу № 464), който, подготвяйки срещите на всички съвети,
притежава обща визия за дейността на СМ. Все пак, ако даден проблем се
отнася до компетенциите на няколко формата, Съветът „Общи въпроси“
осигурява координацията на работата или посочва формата на СМ, който
ще поеме тази отговорност.
448. СМ е наясно с необходимостта да се засили координацията. За това са
посочени различни формули: преструктуриране на дейността на СМ; създаване на Съвет, съставен от министри по европейските въпроси, който
ще освободи Съвета „Общи въпроси“ от някои от неговите задължения;
намаляване на броя на специализираните съвети... ЕСв в Хелзинки разглежда въпроса на основата на доклад на генералния секретар на СМ.
Освен посочените по-горе мерки (№ 442) ЕСв е препотвърдил основната
роля, която играе Съвета „Общи въпроси“ в общата координация на политиките. Но чак ЕСв в Севиля планира разделението на Съвет, посветен
на външните отношения, и Съвет, посветен на общите въпроси, на който
би принадлежала задачата за координация. Като се отстъпва пред ДЧ,
които не са съгласни с това нововъведение, е решено да се създаде нов
формат на Съвета „Общи въпроси и външни отношения“, който ще има
различни сесии с разделен на общи въпроси и външни отношения дневен
ред. Частта „Общи въпроси“ ще се отнася до подготовката на заседанията
на Европейския съвет, на институционните и административните въпроси и на хоризонталните досиета (чл. 2 от вътрешния правилник). ДЧ са
представени по адекватен начин по време на разглеждането на отделните
части от дневния ред, което позволява някои ДЧ да бъдат представени от
министрите по европейските въпроси, когато се разглеждат проблеми, засягащи общите въпроси, докато министрите на външните работи участват
в дейността, отнасяща се до външната политика. Конституцията за Европа
следва този подход, различавайки формата „Общи въпроси“ от формата
„Външни отношения“, и предоставя на първия задачата за координация.
Разбира се, координацията не може да бъде извършена единствено и
само от СМ. Тя почива преди всичко върху по-добрата национална координация по време на разработването на позициите на ДЧ. Без истинско
усилие за реформиране на националните процеси за определяне на европейската политика мерките, приети на общностно равнище, биха имали
само ограничен ефект.
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Раздел 3. Работни структури на Съвета
449. В Договора се съдържат ограничен брой индикации за структурите на
СМ и начина му на работа. Той оставя основно на СМ правото да организира сам дейността си. Както и при другите институции, това право на
самоорганизация се изразява основно чрез вътрешния правилник.

§ 1. Вътрешен правилник на СМ
450. Правото на самоорганизация на СМ се основава на чл. 207 § 3 от ДЕО,
който му поверява задачата да приеме свой вътрешен правилник. Тъй
като в Договора не се казва нищо за процедурата по приемане на този
правилник, СМ го приема с мнозинство от членовете си. Съвременният вариант на правилника е приет след направените от СМ в Севиля
реформи, а с оглед на разширяването са направени някои необходими
промени (JO, L 106, 15.04.2004, p. 2). Вътрешният правилник ще претърпи нови промени, за да може да отрази решенията на ЕСв от юни 2006 г.
за публичност на дейността му.
451. Вътрешният правилник, освен разпоредби за сесиите на СМ, за процедурите при гласуване, за протоколите, за КОРЕПЕР, за генералния секретариат, за отношенията с ЕП и за публичния достъп до документацията,
съдържа и разпоредби за формата на актовете и тяхното публикуваме.
452. СМ е обвързан от своя вътрешен правилник и при никакви обстоятелства
не може да откаже да го прилага, дори и ако мнозинство, по-голямо от
това, което е необходимо, за да се извършат изменения в него, е настроено благоприятно към подобно решение. Единствената правилна правна формула е първо да се промени формално вътрешният правилник
(решение от 18 февруари 1986 г. Royaume-Uni c/ Conseil, affaire 68/86,
rec. p. 855). Когато става въпрос за позоваване пред СЕО на нарушение
на вътрешния правилник в подкрепа на иск за отмяна на акт, това право
е признато на ДЧ в делото за хормоните по отношение на процедурата
за писмено гласуване (idem).

§ 2. Председателство
453. Чл. 203 има за цел да определи състава на СМ и да фиксира начините
за ротацията на председателството. Той постановява принципа на сменящото се председателство, като всяка ДЧ го поема за период от шест
месеца. Чл. 203 оставя на СМ правото да определи начините за ротация
на председателството, като това решение трябва да бъде взето с еди-
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нодушие. Начините за ротация са били изменени от чл. 12 на Допълнителния акт към Договора за присъединяване на Кралство Норвегия,
на Република Австрия, на Република Финландия и на Кралство Швеция
към Европейския съюз, който установява приложимите и днес правила.
Ротацията е преразгледана с оглед на последните разширявания, без
да бъдат променяни принципите.

А. Ротационен характер на председателството
454. Председателството на СМ е на ротационен принцип. То се упражнява
поред от всяка ДЧ за период от шест месеца. В началото ротацията е
била по азбучен ред на ДЧ.
455. Присъединяването на Австрия, Финландия и Швеция трябваше да доведе до преразглеждане на тази ситуация. В действителност след влизането в сила на ДЕС отговорностите на председателството нарастват
в областта на външната политика и на общата сигурност. Разбира се,
председателството е подпомагано в тази област от бъдещото председателство и генералния секретар – върховен представител за ОПВРС. Ето
защо решението, което се съдържа в чл. 12 от акта за присъединяване и
преповторено в чл. 146, е задачата за определяне на реда, според който
председателството се упражнява от ДЧ, да се остави на СМ. Решението
предвижда също така СМ да може по предложение на засегнатите ДЧ и
при гласуване с единодушие да реши друга ДЧ да поеме председателството през някои от периодите. Трябва да се подчертае, че на практика
е прието, ако текущото председателство е възпрепятствано да ръководи
дадена среща, председателството може да бъде поето от ДЧ, която ще
поеме следващото председателство. Освен това чл. 19 § 6 от вътрешния правилник предвижда, че когато даден въпрос трябва да бъде разглеждан по време на дадено председателство, работните групи могат
да бъдат ръководени от представители на това председателство дори и
по време на предходното председателство. Това се отнася най-вече по
изготвянето на бюджета.
456. Въпросът за продължителността на председателството възниква по
време на дебатите в рамките на преговорите за Договора от Амстердам.
Днешната продължителност от шест месеца може да изглежда кратка
по отношение на изискванията за приемственост, най-вече в рамките
на ОПВРС. Но всяко продължаване на продължителността на председателството ще доведе до удължаване на цикъла. А това при разширената Общност би означавало дадена ДЧ да поема председателството
след много дълги интервали. Различни други решения могат да бъдат
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разгледани. Предложена е идеята ДЧ, която да поеме председателството, да бъде избирана. Идеята е била, че в степента, в която изискването за приемственост в областта на ОПВРС е по-голямо, да се раздели
председателството на СМ и външното представителство в областта на
ОПВРС, за да може то да се повери или на ЕК, или на политическа личност, определена от СМ. Въпросът е повдигнат в рамките на групата за
размисъл, която предшества МПК в Амстердам. Групата е признала интереса към системата на ротационно председателство, която „засилва
чувството за принадлежност към Съюза и състезателния дух на държавата, която е поела председателството“. Но групата е признала, че този
ефект ще бъде намален при един Съюз от тридесет членове. Поради
това тя е предложила възможността председателството да бъде поето
от четири ДЧ за период от дванадесет месеца. Подобна формула – каквото и да бъде разпределението на отговорностите между членовете,
поели председателството – няма да засили външния образ на Съюза
и ще постави на дневен ред деликатния проблем за координацията. В
крайна сметка съществуващата система е запазена. Все пак създаването на длъжността генерален секретар на СМ – върховен представител
на Съюза, е насочено към изграждането на постоянно представителство
на Съюза, което е от изключително значение при външните отношения,
без тази фигура да изземва ролята на председателството. Въпреки това
дискусиите за ротационния принцип на председателството продължават
(вж. по-надолу № 461).

Б. Отговорности на председателството
457. За да се покаже ясно, че то упражнява специфични функции, и за да се
избегне всякакво объркване между това, което се отнася до неговите компетенции, и това, което е свързано с участието на неговата делегация на
срещи, председателството заема място, различно от това на неговата делегация и никога не се изказва от нейно име. ДЕС и вътрешният правилник
не дават конкретно определение на функциите на председателството, но
изброяват поверените му задачи. Най-общо казано, председателят организира и ръководи дейността на СМ, като следи за спазването на разпоредбите на вътрешния правилник и със съгласието на СМ го представлява.
Председателят свиква Съвета и определя временния дневен ред за всяка
сесия. Той може да инициира гласуване и е задължен да го направи, ако
по инициатива от страна на член на СМ или на ЕК мнозинството от членовете на СМ се произнесат в полза на подобно решение. Той подписва
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актовете, приети от СМ. Председателят може да представлява СМ пред
ЕП и комисиите му. Кореспонденцията за СМ трябва да бъде адресирана
до председателя. Освен това той председателства срещите на КОРЕПЕР,
както и освен ако няма обратно решение на КОРЕПЕР, председателства
срещите на работните групи и на другите комитети на СМ.
458. Това изброяване трябва да бъде допълнено и с функциите, които са предоставени на председателя в рамките на дял V и VI на ДЕС. В рамките
на ОПВРС на председателството е поверено представителството на Съюза. Освен това то носи отговорността за прилагането на общите действия и в това си качество изразява по принцип позицията на Съюза в международните организации и в рамките на международните конференции.
С други думи, изпълнителната власт принадлежи на председателството
под ръководството на СМ. Освен това председателството председателства всички срещи на дипломатическите мисии на ДЧ в трети страни,
както и на техните постоянни представителства към международни организации. За изпълнението на тези функции председателството се подпомага от генералния секретар – върховен представител за ОПВРС.
459. Разбира се, дейността на председателя се простира далеч повече от
стриктно възложените му от ДЕС и вътрешния правилник функции.
Primus inter pares (пръв сред равни), председателят носи отговорността
за доброто функциониране на СМ, или според заключенията на СМ в
Хелзинки „общата политическа отговорност за това, което се отнася до
управлението на дейността на СМ съгласно Договорите и вътрешния
правилник“. Това означава, че то трябва да съблюдава за добрата организация и доброто протичане на дейността. В това отношение председателството играе много важна роля при програмирането на работата на
СМ. Според заключенията на СМ в Хелзинки и в Севиля, преповторени
в чл. 2 от вътрешния правилник, СМ приема многогодишна програма за
период от три години. Програмата е разработена на основата на съвместната позиция на засегнатите председателства. След това всяко
председателство подготвя временен дневен ред на сесиите на СМ, като
упоменава най-общо оперативните решения и законодателната дейност.
Времето, в което всяко председателство ще може свободно да определя собствената си програма, още е много далеч.
460. Председателството играе важна роля в търсенето на компромисни решения, когато е трудно да се постигне съгласие на основата на предложение на ЕК. В действителност СМ взема по принцип решения на основата
на компромис, предложен от председателството. На него принадлежи
да предложи компромиси, които биха били подкрепени от СМ. Обратното на ЕП, където се гласува на основата на предложените изменения,
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СМ се произнася на основата на изготвен от председателството общ
текст, като се отчитат позициите на различните членове на СМ. Председателството играе важна роля и в междуинституционните отношения. То
се среща с председателите на ЕП и на ЕК в рамките на неформалните
тристранни срещи, които се провеждат по време на парламентарните
сесии и които позволяват да се разгледат проблеми, които биха могли
да възникнат в отношенията между институциите. В този случай председателството изразява позицията на СМ и трябва да се погрижи, когато
възприема тази позиция, да има съгласието на Съвета. И накрая, след
създаването на ПСПР, председателството играе важна роля чрез неформалните контакти, които поддържа с ЕП, което му позволява да подготви добре срещите на помирителния комитет и да работи в посока на
търсенето на компромис. Политическата функция на председателството
се отнася главно до протоколната му функция. Председателството има
толкова по-голям успех в дейността си, колкото по-добре умее да заема
неутрална позиция и е способно да жертва някои позиции на собствената си делегация в търсенето на широко приеман компромис. Неговият
авторитет зависи най-вече от доверието, с което се ползва от страна на
членовете на СМ, тъй като при всякаква хипотеза председателството е
в ръцете на Съвета, който единствен разполага с правото на решение
дори и по процедурни въпроси и по въпроси, свързани с организацията
на работата.

В. Към реформа на председателството
461. В рамките на Конвента за бъдещето на Европа са се появили критики по
отношение на ротационния принцип на председателството. Дискусията
е била обвързана с тази за председателството на Европейския съвет
(вж. по-надолу № 542). В същността си поставеният въпрос не е претърпял промени. Председателство от шест месеца би ли могло да гарантира ефикасността и необходимата приемственост при ръководенето на
Съюза? Честно казано, трудно е да се отговори на този въпрос, без да се
направи задълбочен анализ на ситуацията. В действителност ситуацията е много променена от ЕСв в Хелзинки и Севиля насам. Тогава те създават стриктна система за програмиране на дейността, която отговаря
на изискванията за приемственост, при това запазвайки шестмесечната
ротация. Обвързано от установената от СМ програма, от дадения му от
СМ мандат и от задължителните срокове на ПСПР, полето за свободно
действие на председателството е много малко. Освен това, водено от
грижата да докаже, че е на висотата на възложените му задачи, и от не-
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обходимостта да представи задоволителен отчет, председателството не
жали сили, за да придвижва висящите въпроси. Когато се появят пречки,
те рядко могат да бъдат приписани на липсата на ефикасност на СМ или
на системата за ротация на председателството. Те най-често се дължат
на факта, че не е възможно да се постигне квалифицирано мнозинство,
или на изискването за единодушие. При втория случай по-подходящо
би било, вместо да се обвинява СМ, да се запитаме не е ли по-добре да
се запази единодушието в определени области. Що се отнася до първия случай, не може да се определи като нефункциониране фактът, че
не може лесно да се постигне изискуемото от Договора квалифицирано
мнозинство. Решението е в изоставянето на предложението или в по-големите усилия за намиране на компромис – това са все въпроси, които
нямат нищо общо със системата за ротация на председателството. На
практика ротацията не е накърнила ефикасността на СМ. За сметка на
това е вярно, че изискването за приемственост при воденето на ОПВРС
не се осигурява от тази формула. Ето защо тези, които смятат, че създаването на върховния представител за ОПВРС няма да е достатъчно за
постигането на тази цел, предполагат, че по-продължително председателство може да представлява задоволителна формула.
462. Не липсват и предложения за реформи. Най-крайните от тях предлагат СМ
да се председателства от председателя на ЕК, доколкото ставало въпрос за
изпълнителна власт. Привържениците на тази формула желаят да се обедини изпълнителната власт в Съюза чрез общо председателство. Председателят на ЕК ще председателства едновременно комисарите и СМ, когато
последният действа като изпълнителна власт. Дори и да не се разгледат
практическите проблеми, които това предложение ще създаде, не може да
не се спомене, че неговите създатели явно не познават съдържащите се в
него рискове за независимостта на ЕК. В действителност ЕК участва в работата на СМ, за да защитава собствените си предложения. Ролята на председателството е много по-различна. Тя се състои в намирането на компромис
между членовете на СМ. Ако председателството се осигурява от ЕК, тя едновременно ще трябва да поеме двете функции и да извършва трудния арбитраж между собственото си предложение и предложенията на членовете
на Съвета. Подобна формула би намалила значително доверието в ЕК, тъй
като ДЧ, които председателството е упълномощено да представлява, няма
да могат да разберат дали Комисията се изразява като независим орган
или в качеството си на търсеща компромис. Това неминуемо ще доведе до
загуба на доверие. Това решение, което въвежда един вид институционна
шизофрения, не е желателно и няма подкрепата на ЕК, която предпочита да
съжителства с ротационното председателство на Съвета „Общи въпроси“ и
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с избираеми за период от една година председателства на останалите Съвети. Друго предложение се състои в това да се повери председателството на Съвета „Външни отношения“ на върховния представител за ОПВРС,
трансформиран в държавен секретар на Съюза, и да се съставят екипи от
по няколко ДЧ, които ще си поделят останалите председателства за по-дълъг от шест месеца период.
463. В крайна сметка Конвентът за бъдещето на Европа приема идеята Съветът
по външните работи да бъде председателстван от министъра на външните
работи на Съюза, който ще се радва на специален статут, тъй като, посочен
от Европейския съвет, той ще бъде подмандатен на СМ, но ще изпълнява
също така и задълженията на заместник-председател на ЕК по отношение
на външните отношения. За останалите формати на СМ председателството
запазва ротационния си характер, но с продължителност най-малко една година. СМ си запазва правото да определя начините на ротация. По време на
МПК е постигнато съгласие за колективно председателство на СМ от три ДЧ
за осемнадесет месеца. Председателството на формата „Външни работи“ е
поверено на министъра на външните работи, докато председателството на
другите формати и на КОРЕПЕР се поверява алтернативно за шест месеца
на всеки един от членовете на групата. Тази формула би могла да позволи
поделяне на председателствата през всеки шестмесечен период, но тя не
забранява и запазването на настоящата система (чл. І-24 и включената в
Заключителния акт декларация).

§ 3. Комитет на постоянните представители
464. Създаването на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) се
основава на стария чл. 151 от ДЕИО, който посочва, че вътрешният правилник на СМ може да предвиди създаването на Комитет на постоянните
представители, чиято задача и компетенции ще бъдат определени от СМ.
Чл. 207 закрепва съществуването на КОРЕПЕР, който се е превърнал в
неотделим от успеха на работата на СМ инструмент.
465. КОРЕПЕР е съставен от постоянните представители на ДЧ към ЕС. Постоянните представители са дипломати от кариерата, докато при някои ДЧ
техните заместници са представители на по-технически министерства. Въпреки че съществува само един КОРЕПЕР, той заседава на две равнища.
В „първата част“ на КОРЕПЕР заседават заместник-постоянните представители, а във „втората част“ на КОРЕПЕР – постоянните представители.
Членовете на КОРЕПЕР ІІ са подпомагани от сътрудник, наречен Античи
(Antici), по името на първия председател на групата. Сътрудниците на членовете на КОРЕПЕР І се наричат Мертенс (Mertens). Членовете на тези
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две групи подготвят срещите на КОРЕПЕР. Техните членове подпомагат
членовете на КОРЕПЕР по време на срещите. На тези групи може да бъде
възложено да анализират изпратените на КОРЕПЕР проекти, особено в
институционната област по отношение на КОРЕПЕР ІІ. Разпределението
на областите между двете групи на КОРЕПЕР може да се различава, но
по общ принцип „втората част“ на КОРЕПЕР се занимава с досиетата от
форматите „Външни отношения и общи въпроси“, „Икономика и финанси“,
„Правосъдие и вътрешен ред“, докато „първата част“ на КОРЕПЕР работи
върху досиетата, свързани с вътрешния пазар, социалната политика, защитата на потребителите, транспорта, изследванията, здравеопазването,
образованието, риболова, ветеринарните въпроси, околната среда и културата. Следва да се отбележи съществуването на Специален селскостопански комитет (ССК) към КОРЕПЕР, който подготвя тези от досиетата на
Съвета „Селско стопанство“, които се отнасят до ОСП. Това неформално
изключение от правилото за изключителност на подготвянето на сесиите
на СМ от КОРЕПЕР съществува още от 12 май 1960 г., когато се е желаело по-бързото реализиране на ОСП. От тогава ССК не е престанал да съществува. Съставен от висши чиновници от националните министерства
на земеделието, назначени в Брюксел, ССК заседава всяка седмица и работи на основата на сходни с функционирането на КОРЕПЕР принципи.
466. Всяка от частите на КОРЕПЕР заседава ежеседмично. Продължителността на заседанията, особено на КОРЕПЕР І, може да надвиши един
ден. Тя се увеличава най-вече в края на председателството. Вътрешният
правилник на СМ се прилага mutatis mutandis и за заседанията на КОРЕПЕР. Дневният ред на КОРЕПЕР, който се подготвя от председателството
съвместно с генералния секретариат, съдържа точки І, които се приемат
без дебат, и точки ІІ, които следва да бъдат обсъждани. Заседанията са
председателствани от постоянния представител или заместник-постоянния представител на ДЧ, която е поела председателството.
467. КОРЕПЕР подготвя дейността на СМ. Чл. 19, § 2 от вътрешния правилник
уточнява, че „всички включени в дневния ред на сесия на СМ точки са
предмет на предварително проучване от КОРЕПЕР с изключение на противоречащо на последното решение. КОРЕПЕР се задължава на своето
равнище да намери съгласие, което да бъде предоставено за приемане
от СМ. КОРЕПЕР осигурява адекватно представяне на досиетата на СМ
и при необходимост ориентации, мнения или предложения за решение.“
Съгласно вътрешния правилник дейността на КОРЕПЕР продължава до
една седмица преди началото на сесията на СМ, което позволява на
националните власти да се запознаят с досиетата преди сесията. Разбира се, при спешни случаи председателството може да наруши това
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правило. При спешни случаи СМ може също така да реши с единодушие
да заседава без предварително проучване от страна на КОРЕПЕР, но
подобни случаи са рядкост. Компетенциите на КОРЕПЕР се простират
до всички области на дейност на СМ. Когато договор предвижда съществуването на специален комитет, какъвто е случаят с ОПВРС (Комитет по
политиката и сигурността), с Правосъдието и вътрешния ред (Комитет
по чл. 36 от ДЕС), с Икономическия и валутен съюз (Икономически и
финансов комитет) и със заетостта (Комитет по заетостта), договорът
изрично запазва компетенциите на КОРЕПЕР. Структурата в областта
на сигурността и отбраната е изключително сложна. Комитетът по политиката и сигурността (КПС, COPS) изпълнява задачите по чл. 25 от ДЕС
(наблюдава международното положение и съдейства за определяне на
политиките) и играе важна роля при управлението на кризи. Военен комитет на ЕС, съставен от началник генералните щабове на ДЧ и чийто
председател се определя от СМ за три години, дава на КПС становища по военните въпроси и изпълнява военното ръководство на цялата
военна дейност в рамките на ЕС. Той заседава на равнище началници
на генералния щаб или на равнище техни представители. Освен това в
рамките на секретариата на Съвета е създаден щаб, който да осигурява
мисиите за бързо реагиране, за оценка на ситуацията и за стратегическо планиране (по мандат на неговите учреждения, вж. JO, 22.01.2001, L
27/1). Цялата система функционира на основата на зачитането на прерогативите на КОРЕПЕР. По отношение на този монопол съществува
само едно изключение. СМ може да оторизира КПС да взема решения в
рамките на операция по управлението на криза и за продължителността
є (чл. 25 ДЕС).
468. Стълбовидната структура на Съюза и увеличаването на броя на комитетите често са усложнявали задачата на КОРЕПЕР, правейки по-трудно
изпълнението на задълженията му по подготвяне на дейността на СМ. На
практика дори и Договорът да запазва тази роля за КОРЕПЕР, неговите
комитети, съставени от висши чиновници, понякога не приемат добре идеята работата им да преминава през този филтър, преди да достигне до
СМ. Ето защо заключенията на СМ в Хелзинки потвърждават ролята на
КОРЕПЕР и подчертават неговата особена отговорност в обработването
на досиетата „толкова мултидисциплинарни, колкото и междустълбови“. Те
посочват, че при дейността, водена извън тези очертания, КОРЕПЕР носи
при всички обстоятелства отговорността за осигуряването на спазването
на принципа за законност, за компетенциите на институциите, бюджетните
разпоредби, процедурните норми, прозрачността и редакционното качество, както и за единството с другите политики и действия на Съюза (чл. 19,
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§ 1 от вътрешния регламент). Накрая, за да запази ролята на КОРЕПЕР,
ЕСв приема, че не трябва да се създават повече групи на високо равнище,
които ще направят още по-трудно осъществяването на координацията на
възложените на КОРЕПЕР чрез вътрешния му правилник задачи. За съжаление обаче това указание не се спазва много стриктно...
469. За да осигури подготовката за работата на СМ, КОРЕПЕР може да създава работни групи или комитети (чл. 19 § 3 от вътрешния правилник).
За разлика от комитетите или т.нар. групи на високо равнище, които намират основанието си в УД или в производното право, създадените от
КОРЕПЕР работни групи зависят изцяло от него както по отношение на
мандата си, така и за ритъма си на работа. Проучването на досие по
принцип се извършва в рамките на работна група с участието на функционери от ЕК. В рамките на групите членовете на СМ най-често са представяни от национални чиновници, които са специалисти по проучвания
въпрос, и/или от специалисти към постоянното представителство на ДЧ.
В тези рамки работата позволява да се изяснят техническите проблеми и да се идентифицират точките на съгласие и на несъгласие. Когато
председателството сметне, че е необходимо, резултатът от дейността
се предава на КОРЕПЕР, който приема точките на съгласие и се опитва
да намери решение на проблемите, които са в основата на несъгласието. След това КОРЕПЕР може или да изпрати досието на групата заедно
с инструкциите си, или да го изпрати на СМ за ориентировъчен дебат
или за решение. Практиката е установила освен това да се събират
аташетата, отговарящи за определен сектор в рамките на постоянното
представителство, когато е необходимо бързо да се постигне окончателно решение между две сесии на КОРЕПЕР. Когато КОРЕПЕР установи
съгласие между своите членове, това съгласие най-често се одобрява в
точка А (гласуване без дебат) от СМ. Ако КОРЕПЕР не успее да постигне
съгласие, той може да прати досието на СМ, определяйки точно точките
на несъгласие, за да даде ориентир на СМ, който ще му помогне да продължи дебата. Процедурата продължава по този начин, докато досието
не е готово да бъде предадено на СМ.
470. Този начин на функциониране понякога подхранва критиката, според
която КОРЕПЕР е технократичен орган, в рамките на който основните
въпроси на европейската интеграция се решават между висшите чиновници, без да има контрол от страна на политическата власт. Това
означава да се забрави, на първо място, че постоянните представители
винаги действат по инструкции от националните власти и че при някои
ДЧ позицията на държавата, която представляват, е била подготвена по
парламентарен ред. Още повече че важните въпроси не могат да бъдат
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окончателно решени без участието на СМ. Представянето от страна на
ЕК на важните є предложения по време на сесиите на СМ води до първоначално обменяне на гледни точки. След това по време на проучването
на предложенията техните разпоредби са предмет на една или няколко
дискусии в СМ, основани на доклади на КОРЕПЕР. И не на последно
място, дори и ако приемането на предложението е записано в дневния
ред в точка А (гласуване без дебат), всеки член може да поиска този
въпрос да премине в точка Б (приемане след дебат) и да го превърне в
предмет на дискусия. Макар съгласно своето задължение КОРЕПЕР се
опитва винаги да постигне съгласие сред своите членове, той не замества политическата власт, на която е подчинен. Разбира се, намирането
на съгласие изисква взаимни отстъпки. С други думи, немислимо е постоянните представители да бъдат готови да поемат по пътища, които
понякога надхвърлят инструкциите, които са им дадени. Но в този случай те могат да получат одобрение от политическите власти, които те са
информирали постоянно за хода на дискусията.
471. КОРЕПЕР изпълнява мандата, възложен му от СМ. В тази формула не
трябва да се вижда възможност за делегиране на компетенции в полза на
КОРЕПЕР, тъй като единствено СМ може да приема правни актове, както
го е потвърдил и СЕО в решението си от 19 март 1996 г. (affaire C-25/94,
Commission c/ Conseil, rec. I-1469). Но СМ в края на даден дебат може да
натовари КОРЕПЕР да извърши проучване на досие, като отчита ориентациите, които му е дал, или да помоли КОРЕПЕР да изготви доклад по
определен проблем.
472. Тъй като СЕО е определил границите на правомощията на КОРЕПЕР и
тъй като е необходимо да бъде приет бързо определен брой решения (консултация с ЕП, продължаване на сроковете в рамките на процедурата за
вземане на решение, прибягване до писмена процедура и т.н.), ДА изменя
чл. 151 (сегашен чл. 207), за да се предвиди възможността „Комитетът
да може да приема процедурни решения в предвидените във вътрешния
правилник на СМ случаи“. Тук става въпрос за възможност, оставена на
СМ и прилагана само при процедурни въпроси, и изключва всички основни
въпроси. Вътрешният правилник в чл. 19, § 7 изброява решенията, които
могат да се приемат от КОРЕПЕР.

§ 4. Генералният секретариат
473. Съществуването на генерален секретариат дълго време се основав на
вътрешния правилник на СМ. Параграф 2 на чл. 151 (днешен чл. 207),
въведен чрез ДЕС, закрепва това съществуване в първичното право.
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Чл. 207 посочва, че СМ назначава с квалифицирано мнозинство след
влизането в сила на ДН генералния секретар, върховен представител за
ОПВРС, и заместник-генералния секретар, натоварен с управлението на
генералния секретариат, и се произнася по организацията на генералния секретариат. ДЕС не предвижда продължителност на мандата, но
той обикновено е петгодишен. Чл. 23 от вътрешния правилник поверява
на генералния секретар задачата да предприема под ръководството на
СМ необходимите мерки за доброто функциониране на генералния секретариат, да подготвя проекта за временното състояние на разходите
на СМ и да управлява фондовете на разположение на Съвета.
474. Съставен от малка администрация, наброяваща около две хиляди функционери, генералният секретариат има за основна задача да осигурява
доброто протичане на дейността на СМ (програмиране на заседанията,
писмен и устен превод и преснимане на документи...). Той изпълнява
ролята и на деловодител. В действителност генералният секретар на
своя отговорност изготвя докладите на групите и обобщенията от заседанията. Той подготвя протоколите от сесиите на СМ, които се подписват от генералния секретар и от председателя на СМ. Той ръководи
процедурата при писмено гласуване, подписва заедно с председателя и
уведомява за приетите от СМ актове и съблюдава при всички случаи за
тяхното публикуване. Той може да изпълнява функцията на депозитар
на сключените от Общността споразумения или приета по смисъла на
чл. 34 от ДЕС конвенция. Освен това осигурява секретариата на СМ, на
МПК и на преговорите по присъединяването.
475. Към административните задължения се прибавят и функции на съветник
на председателството. Информиран за развитието на досиетата, генералният секретар може да отправи до председателството процедурни
или същностни предложения и да участва при постигането на компромиса. Дискретността, която задължително се налага при това задължение, прави трудна оценката на ползата, но то има все по-нарастващо
значение, както го засвидетелства изборът на последните двама генерални секретари и на сегашния заместник-генерален секретар, които
изпълняват преди това функциите на постоянни представители, както
и важни функции по отношение на европейските въпроси в националната администрация, преди да получат това назначение. Развитието на
ОПВРС и на дял VІ допринасят също за нарастването на задълженията на секретариата. Секретариатът по политическото сътрудничество е
включен в генералния секретариат след влизането в сила на ДЕС, а развитието на отношенията с трети страни и особено с бъдещите членове
довежда до развитие на ролята на секретариата в областта на външни-
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те отношения. Заключенията на ЕСв от Хелзинки потвърждават ролята
на генералния секретариат. Те предвиждат най-вече, че „поддържащата
роля на генералния секретариат като съветник на СМ и на председателството трябва да бъде засилена чрез постоянно и тясно обвързване с
организацията, координацията и контрола на дейността на СМ. Особено
подходящо е да се насърчи да играе по-активна роля под отговорността
и ръководството на председателството в посреднически мисии и при намирането на компромис, които са поверени на председателството.“ Тези
функции се повторени в чл. 23 от вътрешния правилник.
476. Влизането в сила на ДА засилва ролята на секретариата, като поверява
на генералния секретар длъжността на върховен представител за ОПВРС. Натоварен да подпомага председателството, той подпомага също
така и СМ, „допринасяйки най-вече за формулирането, изработването и
за прилагането на политически решения, при необходимост действайки
от името на СМ и по молба на председателството, водейки диалога с трети страни“ (чл. 26). Единството на планирането на политиката и бързото
реагиране, чието създаване е предвидено в декларация, приложена към
Заключителния акт на ДА, е поверено на върховния представител. Сегашният генерален секретар Хавиер Солана е бил министър на външните работи на Испания и генерален секретар на НАТО. Заедно с това той
е и генерален секретар на Западноевропейския съюз (ЗЕС). Неговият
избор свидетелства за важността на тази длъжност. Конституцията лишава генералния секретар от функциите му на върховен представител
за ОПВРС, които са поверени на външния министър на ЕС, който трябва
да зависи от СМ, бидейки същевременно член на Комисията.

Раздел 4. Функции на СМ
477. Функциите на СМ са уредени най-общо в чл. 202. Той не е променян нито
от ДЕС, нито от ДА. В частта на договора за СМ му е поверена ролята на
обща уредба на функциите на институцията, което може да бъде сравнено
с тази от чл. 211 по отношение на ЕК. Съгласно принципа, според който
институциите притежават само предоставени им компетенции, правомощията на СМ се упражняват само за „осигуряването на реализиране на
определените в този договор задачи и при предвидените от него условия“
(чл. 7 на ДЕО). Чл. 202 не би могъл в такъв случай да се приема за общ
източник на право на вземане на решения. По-точно става въпрос за един
изчерпателен текст, който представя по общ начин целта на СМ – цел,
която той реализира на основата на специфични правомощия, предоставени от особените разпоредби на договора. Имайки предвид единната ин-
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ституционна рамка, СМ действа също така на основата на разпоредбите
от дял V и VI от ДЕС.
478. В рамките на определението, което дава на функциите на СМ, Договорът съдържа три основни аспекта: координация на икономическите политики, осъществяване на правото за вземане на решения и определяне
на компетенциите за изпълнение на приетите от СМ актове. В чл. 208 и
210 Договорът поверява на СМ по-специфични и с по-малко значение
функции.

§ 1. Координация на общите икономически политики
на държавите членки
479. Поверената на СМ задача за координиране в областта на икономическата политика е предизвикала объркване сред доктрината по време
на съставянето на договора, тъй като общата икономическа политика
е оставала в областта на компетентност на ДЧ, а общностната намеса
се е ограничавала в рамките на отрасловите политики. При такива условия какъв би могъл да бъде смисълът на чл. 202? Позволява ли той
на СМ да се намесва в областта на координацията на икономическите
политики при липсата на специфична разпоредба на Договора? Може ли
да послужи като правна основа за действие? Заключенията са, че тази
разпоредба поверява на СМ твърде ограничени правомощия (организирането на консултации, приемането на препоръки) в твърде широка
област (цялото поле на общата икономическа политика) и че тя определя второстепенно правомощие за координация, тъй като Договорът не
дава на СМ никакво специфично правомощие, или че тази разпоредба
всъщност е препратка към по-специфичните разпоредби на договора.
480. В действителност положението е по-просто. Старият чл. 6 от ДЕО е заменен от чл. 4, който предвижда, че действията на ДЧ включват „установяването на икономическа политика, основаваща се на тясно координиране
на икономическите политики на ДЧ...“. Чл. 98 уточнява рамките на тази
координация, а чл. 99 осигурява необходимия правен инструмент под
формата на проект за основните насоки на икономическите политики на
ДЧ, разработен от СМ с квалифицирано мнозинство, който е предмет на
заключение на ЕСв, а след това СМ приема препоръка. При тези условия
днес изглежда трудно да се намери мястото на вторичната компетентност
на СМ, а чл. 202 може да бъде разглеждан само като препратка към други
разпоредби на договора.
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§ 2. Правото за вземане на решения
481. Правото на СМ да взема решения, съдържащо се в чл. 202, не урежда
общо право на вземане на решения. Съгласно принципа, според който
институциите разполагат с правомощия, които са им изрично предоставени, чл. 202 трябва да бъде тълкуван като съдържащ имплицитна
препратка към специфични членове на Договора. Единствената употреба на чл. 202 в наши дни е да служи като правна основа за създаването
на комитети на високо равнище. Тази употреба би трябвало да бъде
преустановена, ако се следват заключенията на ЕСв в Хелзинки, които
забраняват създаването на подобни комитети. Трябва все пак да се отбележи, че Съветът е единствената институция, която според смисъла
на предназначения за него встъпителен член има право за вземане на
решения. Макар да не е подходящо от този член да се извличат правни последствия, други институции, притежаващи подобни правомощия
на основата на специфични членове или производното право, чл. 202
много точно показва централното политическо място, което авторите на
Договора са искали да отредят на Съвета в рамките на Общността.

§ 3. Компетенции за изпълнение
482. Компетенциите за изпълнение на приетите от Съвета актове се поверяват
от него на ЕК или се извършват от самия Съвет. С други думи, Договорът
прави от Съвета титуляр на изпълнителната власт, тъй като – дори и ако
правилото е делегирането – той не би могъл да делегира власт, която не
му принадлежи. Този принцип е затвърден в чл. 211, който предвижда, че
ЕК осъществява възложените є изпълнителни компетенции. Срещу това
протестират както тези, които биха желали ЕК да бъде титуляр на изпълнителната власт, така и тези, които смятат, че дадената на Съвета власт
трябва да бъде поделена с ЕП. Въпреки че тези предложения са изложени
по време на МПК, ДЧ винаги са държали да се запази съществуващата в
момента ситуация.
483. Когато делегира изпълнителни правомощия на ЕК, съгласно разпоредбите на чл. 202 Съветът може да подчини осъществяването им на определени условия. Измененията трябва да бъдат определени с решение
на Съвета. Подобно решение от 1984 г. бе изменено и новото решение
бе прието на 28 юни 1999 г. (JO, L 184, 17.07.1999, p. 23) след това изменено на 17 юли 2006 г. Измененията засягат най-общо предложените от
ЕК изпълнителни мерки да бъдат изпратени за проучване от комитети,
съставени от представители на ДЧ. Тези комитети може да имат чисто
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съвещателна роля или да пращат проект на Съвета. Съществуването
на тези комитети има за последствие, че често въпросът за измененията
при приемането на изпълнителните мерки се посочва под общия термин
на комитологията (този въпрос е разгледан подробно при процеса за
приемане на изпълнителни мерки, вж. по-долу № 758).

§ 4. Правото да се иска от ЕК проучване и предложения
484. Чл. 208 ДЕО разрешава на Съвета да поиска от ЕК да започне проучване или да направи предложения. Както и ЕП, Съветът няма право на
инициатива, но може просто да поиска ЕК да му отправи предложения.
Тъй като ДЕО не предвижда специфично мнозинство при такова искане,
Съветът се произнася с обикновено мнозинство. Той се възползва често
от тази възможност. Често е бил поставян въпросът за това, какво трябва да направи ЕК при подобни искания. Малка част от авторите смятат,
че ЕК е обвързана при подобно искане и трябва да му даде ход. Тази
теза съвсем не е вярна, тъй като противоречи на признатия монопол на
ЕК за инициатива. Тя би довела до трансформирането на оперативната
самостоятелност на ЕК в обвързана компетентност. Тезата не може да
обясни и поради какви причини в някои случаи договорът налага на ЕК
да прояви специално отношение към някои отправени към нея искания.
Тези разпоредби биха били ненужни, ако ЕК е била задължена да дава
ход на всяко искане. Все пак поради прилагането на принципа за лоялно
сътрудничество между институциите ЕК трябва да проучи внимателно
искането и да уведоми Съвета, както за решението, и за мотивите за
него. Трябва ли ЕК да отиде и по-далеч? Може да се сравни редакцията
на чл. 208 с тази на чл. 115 във валутната област, която налага на ЕК
да проучи отправено от Съвета или от ДЧ искане и да представи без
закъснение предложенията си на Съвета. В рамките на чл. 208 ЕК не
би трябвало да бъде възпрепятствана да извърши това, което є налага
много по-точната формулировка на чл. 115. В действителност въпросът
е главно политически и не се поставя на правна основа.

§ 5. Другите функции
485. Чл. 209 поверява на Съвета грижата да преустановява след мнение на
ЕК статута на предвидените в договора комитети. Тази разпоредба не се
прилага по отношение на ИкоСоКо и на КОРЕПЕР, за които има предвидени в договора специфични разпоредби.
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486. На Съвета принадлежи правомощието да определя финансовия статус
на членовете на институциите. Чл. 210 се прилага за членовете на ЕК,
за съдиите, за генералните адвокати и за архиваря на СЕО. По отношение на Сметната палата на Съвета са дадени подобни правомощия,
съдържащи се в чл. 247. Съветът се произнася без предложение на ЕК.
По отношение на членовете на ЕП въпросът е от компетенциите на националното право в очакване на приемането на парламентарен статут.

Раздел 5. Сесиите на Съвета
§ 1. Свикване на сесиите
487. Чл. 147 от ДЕО поверява на председателството задачата да свиква заседанията на Съвета или по собствена инициатива, или по искане на
един от членовете на Съвета или на Комисията. Както е предвидено в
чл. 2 от вътрешния правилник на Съвета, бъдещото председателство
прави достояние предвидените за сесии на Съвета дати преди още да
е поело председателството. Това означава, че дейността на Съвета се
планира задълбочено. Разбира се, става въпрос за гъвкаво планиране,
а предвидените дати могат да бъдат изменяни по време на председателството. Почти всички сесии на Съвета са свикани по инициатива на
председателя. Все пак председателството е длъжно да се съобрази с
искане на ДЧ или на ЕК. В такъв случай той определя на дата, при условие че заседанието бъде свикано в разумен срок. Трябва да се отбележи, че вследствие от прилагането на разпоредбите на чл. 3 §1 от
вътрешния правилник на Съвета предварителният дневен ред трябва
да бъде изготвен най-малко 14 дни преди началото на сесията. Следователно не може да бъде свикано заседание в по-кратки срокове, освен
ако всички членове на Съвета не са съгласни да включат в дневния ред
точките, за които има представено искане за заседание (съгласно разпоредбите на чл. 3 § 7 от вътрешния правилник на Съвета). В рамките
на ОПВРС чл. 22 от ДЕС позволява на председателя да свика служебно
или по молба на ЕК или на ДЧ заседание в рамките на четиридесет и
осем часа в случаите, когато се изисква спешно решение, а даже и в
по-кратки срокове в крайно спешни случаи. Тази разпоредба позволява
свикването на спешни заседания в случай на международна криза.
488. Протоколът за седалищата на институциите, допълнен към ДА потвърждава мястото на седалището на СМ в Брюксел. Но през месеците април,
юни и октомври сесиите на СМ се провеждат в Люксембург според от
престаналата вече да съществува ЕОВС, която заседаваше в Люксем-
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бург. По изключение заседание на СМ може да се проведе извън тези
две места. Това се случва по време на международни преговори, в които
участва ЕО. Чл. 1, § 3 от вътрешния правилник разрешава на СМ да провежда сесии на друго място, в случаи на изключителни и основателно
обосновани обстоятелства ако това решение е взето с единодушие.

§ 2. Дневният ред
489. Подготовката на временния дневен ред е прерогатив на председателството, но СМ приема окончателния дневен ред. Въпросите, свързани с
дневния ред, са много деликатни поради необходимостта да се запази
правото на националните държави да подготвят внимателно сесиите на
СМ. Освен това поради обръщаното от общественото мнение внимание
на сесиите на СМ простият факт на одобрение на дневния ред може да се
окаже особено чувствителен в политическо отношение.

А. Определяне на дневния ред
490. Според чл. 3, § 1 от вътрешния правилник председателят определя
предварителния дневен ред на всяка сесия. Той се изпраща на останалите членове на СМ и на ЕК най-малко 14 дни преди началото на сесията. Този задължителен срок се налага поради необходимостта да се
позволи на членовете на СМ да подготвят заседанията, провеждайки съответните вътрешни консултации. Тъй като създава право за членовете
си, той може да бъде дерогиран само със съгласието на всички членове.
Точка от дневния ред може да бъде включена или извадена извън срока
само при взето с единодушие решение. Разбира се, подобни промени са
честа практика, тъй като актуалните събития може да наложат по-кратко
проучване на дадена точка, но това трябва да бъде прието с единодушие. Дадена точка може да бъде включена във временния дневен ред
само ако документацията е адресирана до членовете на СМ и на ЕК найкъсно до датата на изпращане на дневния ред. Документацията включва
основните документи, върху които ще се базира дискусията, т.е. предложението на ЕК. От само себе си става ясно, че ако подготвителната
дейност на КОРЕПЕР протича след определянето на временния дневен
ред, резултатите от тази дейност ще бъдат добавени към документацията впоследствие. Документите трябва да бъдат изработени с изключение на дерогациите, приети от членовете на всички езици. Списъкът с
точките, изработен от председателя, се предава на КОРЕПЕР най-малко
14 дни преди сесията на СМ, за да бъдат обсъдени и да се добавят точки

249

по молба на ДЧ. Окончателният дневен ред се приема от СМ с обикновено мнозинство в началото на всяка сесия. Всяко допълнение трябва
да бъде одобрено с единодушие, ако не е било представено поне 14 дни
по-рано. Според чл. 2, § 5 от вътрешния правилник временният дневен
ред на организираните в рамките на едно председателство сесии трябва
да бъде изработен поне една седмица преди началото на това председателство. Разбира се, става въпрос само за предвиждания, които покриват точките, за които е изработена програма. Истинският дневен ред
е този, който е изпратен 14 дни преди сесията на СМ.
491. Протоколът за националните парламенти, приложен към ДА, предвижда
срок от шест седмици между момента, когато законодателно предложение или проект за приложни мерки по дял V и VI е предоставен на
разположение на ЕП и на СМ на всички езици и, и момента, когато се
включи в дневния ред на СМ за решение. Този срок е в полза на националните парламенти, за да могат да проучат въпросното предложение.
Изключения са възможни при спешни случаи. При тази хипотеза мотивите, оправдаващи изключението, трябва да бъдат изложени в акт или
общностна позиция. В действителност срокът между представянето на
предложение и неговото приемане е много по-голям от шест седмици.
КЕ увеличава броя на документите, които трябва да бъдат представени
на националните парламенти.

Б. Съдържание на дневния ред
492. Дневният ред на СМ съдържа три основни категории точки: точка А, точка Б и точка „разни“. Точките „разни“, които най-често се включват по
искане на национална делегация или ЕК, позволяват кратка размяна на
мнения между ДЧ или между ДЧ и ЕК, но не могат да доведат до гласуване. Всяко искане за включване на въпрос в точка „разни“ трябва да бъде
придружено с мотиви.
1. Част А от дневния ред
493. Съгласно чл. 3, § 6 от вътрешния правилник на СМ: „в точка А се записват въпросите, по които е възможно съгласие в СМ без дебат, което
не изключва възможността всеки един от членовете на СМ и на ЕК да
изразят мнението си за одобрението на тези точки и да бъдат записани
техните декларации в протоколите“. Тази практика помага да се избегне
натоварването на заседанията на СМ с въпроси, по които има вече намерено споразумение. Може да става въпрос за процедурни точки или
основни въпроси, по които е постигнато мнозинство или в рамките на
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работните групи или в КОРЕПЕР, или много често става въпрос за актове, по които е постигнато политическо споразумение в предишния СМ
и които все още трябва да получат формално одобрение след правнолингвистичната редакция.
494. Точки А са включени в списък, който се одобрява общо от СМ. Но не трябва да се прави заключението, че не се гласува по всяка точка. На практика
всяка включена в списъка точка е придружена от бележка, която посочва
постигнатите в КОРЕПЕР резултат и наличието на необходимото мнозинство. Общото приемане на списъка с точки А води до приемането на всяка
записана точка заедно с отбелязания на бележката резултат. Записването
на точки в частта А се осъществява от председателството по време на
подготовката на предварителния дневен ред. Председателят се опитва да
получи съгласието на всички делегации в КОРЕПЕР, за да избегне отказ
по време на СМ. В действителност § 8 на чл. 3 от вътрешния правилник
постановява, че „всеки път, когато заемането на позиция по точка А може
да доведе до нов дебат или ако член на СМ или ЕК поиска това, тази точка
следва да бъде изтеглена от дневния ред, освен ако СМ не реши друго“.
При липсата на единодушно съгласие между членовете на СМ по време
на сесиите дадена точка може да остане в дневния ред като част от точките А. Това правило гарантира, че когато точка от дневния ред предизвиква
трудности от политически характер за дадена делегация, тя не може да
бъде приета без дебати. Липсата на дебат не пречи на член на СМ да
направи декларация при приемането на списъка.
495. Нормалната практика е в случай на възражение на член на СМ или на ЕК
точката да бъде записана в дневния ред на следваща сесия. Все пак СМ
може с обратно решение, взето с мнозинството от неговите членове, да
включи тази точка в част Б на дневния ред. Това трябва да бъде съчетано с правилото, изискващо 14-дневен срок за включването на точка в
дневния ред. Това означава, че отпаднала от част А точка от дневния ред
и записана в другата част в определения срок може да бъде разгледана
по време на същата сесия. За сметка на това, ако срокът от 14 дни не е
спазен, ще бъде невъзможно да се включи тази точка в част Б по време
на същата сесия, освен ако обратното решение не е взето с единодушие.
В действителност смисълът на правилото за 14 дни е да се позволи на
делегация да се подготви за дебат. Това правило може да се заобиколи,
като се запише точка извън срока в списъка с точки А, а след това в случай на противопоставяне да се реши с мнозинството от членовете да се
разгледа в част Б по време на сесия на СМ. Единодушието гарантира, че
не може да се разглежда точка А, записана извън срока, срещу волята на
даден член от СМ.
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Част Б от дневния ред
496. В част Б от дневния ред се записват въпроси, които подлежат на дебат и
евентуално на гласуване. Чл. 3, § 2 от вътрешния правилник предвижда, че
„временният дневен ред посочва също така точките, по които председателството, член на СМ или на ЕК може да поискат гласуване“. От това следва,
че нито един вот не може да се проведе, ако не е бил споменат в момента на
изработването на временния дневен ред 14 дни по-рано. Това споменаване
има формата на забележка, която следва текста на точката от дневния ред.
Тя посочва, че са спазени всички условия, за да се проведе гласуване (становище на ЕП, спазване на сроковете за националните парламенти...), но не
е достатъчно, за да има вот. Забележката е предназначена да предупреди
членовете за евентуалното наличие на гласуване, за да имат възможност
да извършат всички необходими вътрешни процедури (междуминистерска
координация, консултация на националните парламенти...) и да отклони
възможността от изненадващ вот. Възможно е да има гласуване и без наличието на забележка, даже и в записването в предварителния дневен ред,
ако всички членове са съгласни (чл. 3, § 7 от вътрешния правилник).

В. Протокол
497. Вземането на решения на СМ дават повод за изработването на протокол. Той
се подготвя от генералния секретариат и съдържа според чл. 13, § 1 „посочването на предоставените на СМ документи“, „взетите решения или заключенията,
до които е стигнал СМ“, „направените декларации от СМ или тези, за които СМ
или ДЧ са поискали да бъдат включени“. С други думи, не става въпрос за преразказ на дебатите, но всеки член на СМ или на ЕК има възможност да поиска
по-детайлното разработване на определена точка от дневния ред. Протоколът
трябва да бъде изработен до 15 дни след края на сесията. Той се изпраща на
СМ за одобрение и се подписва от генералния секретар или заместник-генералния секретар. Приетите документи се прилагат към протокола.

§ 3. Публичност и прозрачност на дейността
498. Чл. 6 от вътрешния правилник предвижда, че дейността на СМ е покрита с
професионалната тайна (с резервата на разпоредбите относно публичния
достъп до документи, вж. по-долу № 347), освен ако СМ не реши друго с
мнозинство. СМ може да разреши точното възпроизвеждане на копие или
на извадка от протокола. Дейността на СМ дълго време бе поверителна.
Тази конфиденциалност се мотивираше с необходимостта от ефикасност.
Смяташе се, че придаването на публичност на дейността на СМ ще на-

252

прави още по-трудно намирането на решение. В действителност придаването на публичност на позициите на ДЧ можеше да доведе до изкристализиране на тези позиции на стадий, предшестващ самото разглеждане
на текста, което би направило всеки по-нататъшен прогрес изключително
труден. Поради това прозрачността на дейността на СМ щеше да има за
последствие прехвърлянето на откритите дебати в по-тесни рамки, което
щеше да доведе или до това СМ да се откаже да се произнася по истинските въпроси в полза на други инстанции с чисто технократичен характер,
или институционната рамка да бъде място за чисто формален дебат, което нямаше да допринесе за прозрачността.
499. По време на преговорите за ДЕС стават ясни връзката между демокрацията и прозрачността и необходимостта от по-близък до гражданите, т.е. попрозрачен, ЕС. Декларация № 17, приложена към Заключителния акт на
ДМ относно „правото на достъп до информация“, изисква от ЕК да предложи на СМ мерки, свързани с увеличаването на прозрачността. В рамките
на дебата за ратификацията на ДЕС, особено по време на първия датски
референдум, започват преговори по този въпрос. ЕСв в Бирмингам от 16
октомври 1992 г. поиска от министрите на външните работи да направят
предложения с цел да се постигнат конкретни мерки по време на ЕСв в
Единбург. Той постига заключения в три области: информация за ролята
на СМ, отварянето на дейността към обществеността и подобряване на
яснотата и достъпността на общностното законодателство. Вследствие
на тези заключения са приети мерки в следните области: публичност на
дебатите в СМ, публичност на гласуването, публичен достъп до документацията, публичност на протоколите и декларациите. Чл. 255, въведен от
ДА, доведе до решителна крачка на ЕС в областта на прозрачността. Той
постановява принципа за правото на достъп на гражданите до документацията на ЕП, СМ и ЕК и предвижда общите принципи, свързани с достъпа
и приложимите спрямо него ограничения поради причини от обществен
или частен ред, да бъдат определени от решение на СМ, взето съгласно
процедурата за съвместно вземане на решения. Чл. 207 предвижда, че
във вътрешния си правилник Съветът определя условията, при които обществеността има достъп до документите на Съвета.

А. Публичност на дебатите
500. Чл. 8 от вътрешния правилник на СМ предвижда СМ да провежда ориентировъчни дебати, излъчвани по телевизията, на основата на шестмесечната
ориентировъчна програма на председателството и евентуално на работната програма на ЕК. Други дебати също може да бъдат излъчвани публично,
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особено ако засягат важни въпроси, засягащи интересите на ЕС или важно
законодателно предложение. Решението се взима с квалифицирано мнозинство от СМ или от КОРЕПЕР. На практика откритите дебати бяха разочароващи, тъй като те често бяха съставени от последователни монолози,
без да има същински дебат. През декември 1999 г. ЕСв в Хелзинки се опита
да им придаде жизненост, предвиждайки откритите дебати да се подготвят
чрез бележка от председателството, съдържаща кратък въпросник.

Б. Публичност на законодателната дейност на СМ
501. Вследствие от ЕСв в Севиля вътрешният правилник на СМ бе изменен, за
да позволи на обществеността да присъства при вземането на крайните
решения на СМ за гласуване на законодателни актове, приети по ПСПР.
Поверителни остават само подготвителните дебати. Тази публичност се
отнася до различните четения в рамките на ПСПР. Освен това, доколкото
крайното решение се приема с гласуване без дебати, СМ отваря вратите
за обществеността и за дискусиите, които довеждат до политическо съгласие за приемането на законодателен текст, докато самият текст ще бъде
приет по-късно, след правно-лингвистична редакция. Този подход беше
първата крачка към установяване на различие в дейността на СМ като
законодател, която може да бъде открита за обществеността, и другата
дейност, която остава поверителна. КЕ предвижда законодателните дебати да бъдат публични, което може да доведе до отварянето и на предварителните дебати за обществеността. В тази област от юни 2000 г. ЕСв
предварително приложи КЕ. Той разшири публичността на дебатите. Заключенията на ЕСв бяха преповторени в чл. 8, § 1 от вътрешния правилник. Целият законодателен процес при съвместното вземане на решения
на равнище министри е публичен, освен ако СМ не реши друго. По отношение на законодателната дейност първите решения по предложенията
на ЕК, които поради тяхната значимост са предмет на устно представяне
пред СМ, също са публични. Председателството може да реши отварянето за обществеността на останалата част от вземането на решения, при
условие че СМ не реши друго. Съществуването на публично вземане на
решения, изглежда, не е забелязано от медиите, които продължават да
обвиняват СМ за поверителния характер на дейността му.

В. Публичност на гласуването
502. Чл. 207 от ДЕО постановява принципа на публичност на резултатите и
обясненията по тях и на протоколите, когато СМ действа като законодател. За прилагането на това правило чл. 7 от вътрешния правилник
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на СМ изброява случаите, при които СМ действа като законодател. Той
постановява, че „Съветът действа в качеството си на законодател по
смисъла на чл. 207 § 3, ал. 2 ДЕО, когато приема задължителни правни
норми във или за ДЧ чрез регламенти, директиви, рамкови решения или
решения на основата на съдържащи се в Договорите разпоредби, с изключение на решенията, водещи до приемането на мерки от вътрешния
ред, административни или бюджетни актове, актове, засягащи междуинституционните и международните отношения или незадължителните актове като заключения, препоръки или резолюции“. Правилото за
публичността на гласуванията и на обясненията по тях се прилага само
в случаите на окончателното приемане на крайните актове. При всички други случаи публичността се осигурява от комюникето за пресата,
което се разпространява в края на сесия на СМ. Системата функционира задоволително. Трудно е да се оцени дали е довела до промяна
в поведението на членовете на СМ, но тя им налага да обясняват на
общественото мнение причините, поради които в случай на отхвърляне
на предложение са се съгласили на компромис, приет от СМ.

Раздел 6. Гласуването в Съвета
503. Въпросът за процедурата на гласуване в СМ от години е в сърцевината
на европейския дебат и подхранва дискусиите между привържениците и
противниците на системното прилагане на квалифицирано мнозинство.
Тази процедура е установена от чл. 205 от Договора.

§ 1. Кворум и делегиране на правото на глас
504. Изискването за кворум се съдържа в чл. 206, според който всеки член на СМ
може да представлява само един друг член. За да могат и 25-те ДЧ да бъдат
представени или представлявани, е необходимо ефективно да присъстват
13 членове на СМ. Като се има предвид чл. 11 от вътрешния правилник,
СМ винаги е в необходимия състав да заседава, тъй като министрите могат
да бъдат представлявани от други служители по време на дискусиите. За
сметка на това по време на гласуването е необходим кворум и чл. 11, § 4 от
вътрешния правилник предвижда, че „наличието на мнозинството от членовете е необходимо, за да може Съветът да пристъпи към гласуването“.
Кворумът трябва да бъде констатиран от генералния секретариат всеки път,
когато се взима решение.
505. Чл. 150 позволява на всеки член на СМ да получава само един делегиран вот от друг член. Делегирането на право на глас не подлежи на
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никакви формалности. То може да бъде дадено под всякаква форма,
дори и да се презумира. Важно е да се направи разграничението между
представителство и делегиране на право на глас. Представителството
не води до делегиране на правомощия, защото то може да бъде поверено и на чиновник, докато делегирането на правото на глас може да бъде
направено само в полза на друг член на СМ. На практика позицията на
въпросния член се изразява от представителя му, а правото на глас се
упражнява от друг член.

§ 2. Начини на гласуване
506. СМ може да гласува или с мнозинството от членовете си, или с единодушие, или с квалифицираното мнозинство на оразмерените гласове на
членовете му (за различните хипотези при използването на мнозинството вж. таблицата по-долу).

А. Гласуване с мнозинството от членовете
507. Параграф 1 на чл. 205 постановява принципа, според който при отсъствие на специфична разпоредба на договора решенията се вземат
с мнозинството от членовете на СМ, или 13 от 25. Това е правилото
например при приемането на вътрешния правилник (чл. 207, § 3), при
всяко непредвидено в договора или вътрешния правилник процедурно
решение, при искане за проучване или за адресиране на предложения
до ЕК (чл. 208). И все пак рядко в договора не е предвидено други правило и използването на абсолютно мнозинство остава като изключение.
КЕ определя гласуването с квалифицирано мнозинство като правило.
Гласуването с абсолютно мнозинство ще бъде възможно само в предвидените от ДКЕ случаи.

Б. Гласуване с единодушие
508. По отношение на единодушието § 3 на чл. 205 предвижда, че въздържането на присъстващите или представляващите членове не е пречка за
постигането му. Освен в случаите, в които СМ приема акт, внасящ изменения в предложение на ЕК (чл. 250), единодушието се изисква в редица
хипотези, които може да бъдат класирани по категории. В други случаи ДЧ
са запазили правото си на вето, като се има предвид чувствителността на
въпросите, които засягат националния суверенитет или икономическата
сфера: особено ресурсите на ЕО (чл. 269), социалната сигурност (чл. 42),
хармонизацията на непреките данъци (чл. 93), изключения от предвидени-

256

те в чл. 94 и 95 правила за мнозинство, култура (чл. 151), някои свързани
с околната среда въпроси (чл. 175, § 2), списък с мунициите и военните
материали (чл. 296), различни случаи в рамките на ИВС и по дял ІV ДЕО
(с възможно преминаване към квалифицирано мнозинство след период
от пет години). Някои въпроси, които изискват единодушие, са от „конституционната“ сфера: единна процедура за избор на ЕП (чл. 190), начините
за делегиране на изпълнителните правомощия (чл. 202), разпоредби за
СЕО (чл. 222, 225А, 245), за финансовия правилник (чл. 279), за езиковия
режим (чл. 290), за чл. 308, за споразуменията за асоцииране (чл. 300),
за споразуменията за присъединяване (чл. 49 ДЕС). Накрая съществуват
и области, в които СМ може да разреши връщане назад в сравнение с
разпоредбите на договора. Единодушието прави още по-трудно това връщане: транспорт (чл. 72), помощи (чл. 88).
509. ДН трябваше да ограничи гласуването с единодушие. След ДА въпросите, оставени да се решават с единодушие, бяха част от особено чувствителни за ДЧ области. Дори и да няма особено значим напредък в областта на данъчната политика или социалната сигурност, прибягването
до гласуване с единодушие днес е изключение в общностната област
(вж. таблицата по-долу). Конвентът за бъдещето на Европа продължава
започнатото движение в полза на квалифицираното мнозинство, но МПК
беше много по-резервирана.

В. Гласуването с квалифицирано мнозинство
1. Оразмеряването на гласовете
510. Най-често предвижданият в договора начин за гласуване е чрез квалифицираното мнозинство с оразмерени гласове на членовете на СМ. В
Общността на Шестте системата за оразмеряване е била основана на демографски и икономически критерии, съчетани с правила за политическо
равновесие. Нито държавите от Бенелюкс, нито голяма ДЧ са могли да
блокират вземането на решение. Освен това общите гласове на държавите от Бенелюкс са се равнявали на тези на една голяма ДЧ. По време на
последователните разширявания имаше опити да се запази равновесието, но трябваше да се вземе предвид появяването в групата на малките
ДЧ на най-малко облагодетелствани в икономическо отношение държави.
Преди последното разширяване петте големи ДЧ не разполагаха с квалифицирано мнозинство и коалиция от малките държави можеше да блокира вземането на решение, но нямаха възможност да го наложат. С други
думи, нито малките държави, нито големите можеха да наложат решение.
В действителност противопоставянето между малки и големи ДЧ е богато
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на символика, но е рядко срещано на практика. Разделението в рамките
на СМ по принцип е от друг характер и оразмеряването на гласовете намира по-трайно равновесие, например при т.нар. „кохезионни“ ДЧ, защото
те са облагодетелствани от Кохезионния фонд, и при държавите с традиции при свободната размяна или с протекционистки традиции.
511. При последователните разширявания държавите се прегрупират в различни категории, които събират ДЧ със сравними демографски характеристики. Броят гласове, който получават, е в зависимост от демографската им значимост, но в обратна пропорционалност, т.е. в полза на малките
държави. Гласуването с квалифицирано мнозинство става по два начина. Мнозинството се изразява чрез разпределените гласове, когато СМ
се произнася по предложение на ЕК, но освен това то трябва да получи
подкрепата на две трети от ДЧ в другите случаи. Последното положение
се проявява в бюджетната област, където EК само изготвя предварителен
проект на бюджета или когато СМ се произнася с квалифицирано мнозинство в рамките на дял V (чл. 23 от ДЕС) и дял VI (чл. 20 от ДЕС).
512. В политическо отношение играта често се основава на съставянето на
мнозинство по въпроси, свързани с природата на обсъжданите проблеми. Не съществуват постоянни мнозинства по всички въпроси и точно
това позволява на системата да функционира. В действителност неприемливо е за ДЧ да принадлежи на Общност, където вот след вот
мнозинството ще пренебрегва интересите є, но все пак може да се толерира фактът тя да бъде част от малцинството при гласуването на даден
въпрос, ако се знае, че при следващия тя ще е част от сформираното
мнозинство. Различният състав на мнозинствата е важна гаранция за
ДЧ, при условие че те имат доверие към поведението на останалите
съмишленици да приемат определено поведение, което взема предвид
съответните интереси на всички ДЧ, и че никоя държава няма да бъде
пренебрегвана, без да се отчитат трудностите є. Приемането на гласуването с квалифицирано мнозинство предполага преди всичко взаимно
доверие между членовете.
2. Компромисът от Люксембург
513. Люксембургският компромис се създава вследствие на една от първите
големи кризи в историята на ЕО, криза, белязана от политиката на празния стол, практикувана седем месеца през 1965 г. от Франция. Едно от
условията за връщането на Франция е приемането на политическа декларация, известна под наименованието „Люксембургски компромис“. В
действителност понятието „компромис“ не е много подходящо, защото при
разглеждането на текста се вижда, че той съдържа огромната разлика в
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гледните точки на Франция и нейните партньори. Компромисът съдържа
основен елемент по отношение на гласуването: „Когато в случай на решения, които могат да се приемат с мнозинство по предложение на ЕК,
се засягат изключително важни интереси на един или повече партньори,
членовете на СМ трябва да се опитат в разумен срок да намерят решение,
което може да бъде прието от всички членове на СМ при зачитането на
взаимните интереси и на интересите на Общността...“. Ако текстът свършваше тук, можеше да се приеме като проява на добрия политически разум.
Но правото на вето се развива на основата на следния параграф: „По отношение на предишния параграф френската делегация смята, че когато
става въпрос за изключително важни интереси, дискусията трябва да продължи до постигането на единодушно споразумение. Шестте делегации
констатират, че съществува разминаване за това какво трябва да бъде
направено в случай, че съгласие съвсем не може да бъде постигнато“.
514. Френската позиция принуждава председателството да продължава обсъжданията, докато не бъде постигнато единодушно съгласие. Разбира се,
нищо не пречеше да се гласува, тъй като по-голямата част от делегациите
не споделяха позицията на Франция относно правото на вето и защото
компромисът нямаше правна стойност, тъй като политическа декларация
на министрите на външните работи на може да измени Договора. Но ако
се пристъпеше на гласуване срещу противопоставянето на ДЧ, председателството рискуваше определен брой държави да се солидаризират с
тази, която иска да наложи вето, и то не защото споделят гледната є точка,
защото не искат да пренебрегват значим за някоя от тях интерес, знаейки,
че вероятно и на тях ще им се наложи да прибягнат до позоваването на
такъв интерес в някое от следващите гласувания. Първото разширяване
на Общността увеличи тежестта на правото на вето, доколкото някои от
новоприсъединилите се държави смятаха, че компромисът е част от Акє
комюнотер.
515. Последствията от Люксембургския компромис за функционирането на
институциите бяха много важни. Ветото забави или спря процеса на вземане на решения не само в СМ, но и в подготвителните инстанции, които блокираха разглеждането на даден проблем в първоначалния етап.
Ролята на ЕК бе намалена, защото тя де факто загуби защитата, която
чл. 250 осигуряваше на нейните предложения. В действителност, доколкото СМ се произнасяше винаги с единодушие, той винаги можеше да
отхвърли предложение на ЕК. Така от инстанция, която имаше важно
право на предложение, тя бе трансформирана в един почтен куриер.
516. Накрая непрекъснатото търсене на единодушие дълбоко измени Договора, защото замести правилото за квалифицирано мнозинство с диктат.

259

Докато логиката на вземането на решения с мнозинство е да се накара
малцинството да преговаря, за да се постигне задоволителен компромис,
използването на вето позволява на ДЧ, която го използва, да отстоява
позициите си, докато другите не отстъпят. Тази практика позволява също
на ДЧ да блокира решение, не защото засяга значим за нея интерес, но
с цел да размени ветото си срещу по-задоволително за нея решение в
друга област. Това е техниката на „вземането на заложник“. Тя не сработи през 1982 г., когато СМ гласува, поставяйки в малцинство британското
правителство, което блокираше приемането на цените на селскостопанските продукти, за да получи по-благоприятно решение за приноса си за
общностния бюджет.
517. Отрицателните страни на ветото са забелязани отдавна и от 1974 г. ДЧ
подчертават необходимостта да не се използва единодушието във всички
области. Приложените към тържествената декларация за ЕС декларации
потвърждават наличието на промяна в позициите на държавите, дори
и ако на практика немската делегация, обявила се против ветото, го използва, за да се противопостави на фиксирането на цените на зърнените
култури. Трудно е да се премахне правото на вето, което няма правно
съществуване. По този въпрос не е постигнато единодушие. Решението
е било да се остави да съществува Люксембургският компромис, като на
практика квалифицираното мнозинство бъде използвано по-често.
518. EЕА позволи разширяването на случаите на вземане на решения с квалифицирано мнозинство, като използва аргумента за необходимостта от
ефективен процес на вземане на решения, за да може вътрешният пазар да се изгради в предвидените срокове. Но това не беше достатъчно,
за да се промени практиката. За да се изгради този пазар, трябваше да
се съчетаят три техники.
– На първо място, чл. 95, § 4 и 5 предвижда възможността всяка ДЧ след
приемането на мерки за хармонизация да поддържа в сила националното законодателство по отношение на важните изисквания, включени
в чл. 30, или относно защитата на околната среда или работното място.
ДЧ, която може да бъде малцинство при вземане на решение, не трябва
да прибягва вече до Люксембургския компромис, защото основните є
интереси може да бъдат гарантирани по друг начин. Тази процедура по
дерогация беше силно критикувана като излизаща извън общоприетото за Общността. Това означаваше да се пренебрегне фактът, че тя е
старателно ограничена от изискването за констатация от страна на ЕК,
че прилагането на националното законодателство няма да има за последствие налагането на съдебна дискриминация, накърняване на конкуренцията или затрудняване на функционирането на вътрешния пазар.
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В действителност възможността, предвидена в този член, се отнася до
създаването на климат на доверие, позволяващ действителното използване на мажоритарния вот, и може спокойно да се констатира, че е успял
напълно. Освен това прилагането на § 4 е било рядко за всички мерки,
които се основават на чл. 95.
– Друг повод да се приложи това гласуване при процедурата за сътрудничество: липсата на вот от СМ при второ четене в края на тримесечен
срок се равнява на отхвърляне. Наложените от чл. 251 срокове по отношение на процедурата за съвместно вземане на решения имат подобен
ефект. По този начин държавите от мнозинството, които се колебаят да
поставят в малцинство свой партньор, трябва да помислят за последствията от поведението си, защото липсата на решение ще доведе до
отхвърлянето на текст, чието приемане може да им се струва желателно. Преди ЕЕА правото на вето позволяваше предложението да остане в
сила, а постигането на споразумение беше винаги възможно в по-близко
или далечно бъдеще. В наши дни държавите трябва да се запитат дали
биха искали да пожертват мярка, която им се струва незаменима по отношение на интересите на някоя от тях.
– Накрая СМ измени вътрешния си правилник по такъв начин, че когато
мнозинство от ДЧ го поискат, преминаването към гласуване да става
по право. Председателството не може повече да забавя гласуването и
малцинството трябва да има предвид факта, че евентуални обструкционни маневри ще бъдат обречени на неуспех. На практика няма нужда
да се прибягва до тази процедура. Съществуването на разпоредбата
разубеждава достатъчно.
519. Резултатът е, че в наши дни се гласува с квалифицирано мнозинство
в рамките на СМ и Люксембургският компромис, дори и да са се позовавали понякога на него, не възпрепятства окончателното приемане на
общностен акт. Дълго време председателството се ограничаваше в повечето случаи до това да констатира постигането на мнозинство, без
непременно да се провежда формално гласуване. Членовете, които се
противопоставяха на приемането на решение, имаха възможността да
гласуват против. Формалният вот се провеждаше, когато даден член желаеше да демонстрира, че е част от малцинството поради причини от
вътрешния ред или защото смяташе да прибегне до чл. 95, § 4. В наши
дни с дадената публичност на гласуването на законодателните решения
държавите са принудени да дефинират ясно поведението си.
520. Превръщането на гласуването с мнозинство не доведе до диктатура на
мнозинството. Напротив, то разшири полето за преговори между държавите, като благоприятства намирането на компромис, тъй като евенту-
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алното гласуване кара малцинството да участва активно в дискусиите,
за да получи уверение, че неговите интереси ще бъдат взети предвид
в окончателния текст. От своя страна мнозинството проучва грижливо
аргументите на малцинството и възприема част от предложенията му.
В действителност дискусията е ориентирана към намирането на единодушие и прибягването до миноритарния вот е изключение. Системата
функционира в атмосфера на взаимно доверие. Разбира се, Люксембургският компромис винаги остава като изключително политическо
оръжие, но дори и мълчаливо да се позовават на него, то вече не се
прави официално. Между 1999 г. и 2003 г. 85 % от решенията са взети
с единодушие, въпреки че се изисква само квалифицирано мнозинство.
Квалифицираното мнозинство се ползва най-успешно в областта на селското стопанство и риболова. Анализът на гласовете против и въздържали се показва, че демографските размери на ДЧ не оказват влияние
на поведението є, тъй като те имат сходно поведение (между 1996 и
2003 г.: Германия – 73 гласувания против и въздържали се, Италия – 51,
Дания – 44, Великобритания – 43, Швеция – 39, Нидерландия – 36, Франция – 35, Испания – 32...). Следователно твърдението, че съществува
противопоставяне между малки и големи държави, не се потвърждава
от реалността. ДА и ДН предвиждат смекчени форми на Люксембургския
компромис, особено относно започването на засиленото сътрудничество, но след Ница вече става въпрос само за възможност за позоваване,
без да може да се блокира решението. По време на подготовката на
Конституцията съществува силна опозиция срещу преминаването към
гласуване с квалифицирано мнозинство в особено чувствителни области. Един от намерените начини, за да може да се премине към този начин на гласуване, е възможността да бъде използван Люксембургският
компромис в чувствителните области. Възраждането на компромиса е
ограничено до специфични области. По този начин в рамките на ОПВРС
Конституцията предвижда, че в случаите, в които се изисква квалифицирано мнозинство, дадена ДЧ може да поиска гласуването да не се състои поради жизнено важни причини за националната политика. В този
случай министърът на външните работи търси приемливо решение, като
при липса на резултат ЕСв може да бъде сезиран от СМ (чл. ІІІ-300).
При съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси съществува подобна процедура за обръщане към ЕСв, но ако не бъде взето
решение, има възможност да се установи засилено сътрудничество (чл.
ІІІ-271). Подобна процедура е предвидена и за социалната сигурност, но
в този случай ЕСв препраща проекта на СМ или иска от ЕК ново предложение, без да се установи засилено сътрудничество (чл. ІІІ-136).
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3. Дискусиите за оразмеряването на гласовете в контекста на разширяването
521. Дебатът за разширяването на ЕС с Австрия, Финландия и Швеция постави остро въпроса за оразмеряването на гласовете и определянето на
квалифицираното мнозинство. В действителност изглеждаше, че механичното приложение на предишното разрешение ще доведе до засилване на най-малките ДЧ и ще намали демографското представителство на
мнозинството ДЧ. Вследствие на оразмеряването на кандидатите минимумът население, което е необходимо за постигане на квалифицирано
мнозинство, се променя от 63,21 на 58,73 %. По същия начин минимумът население за постигане на малцинство за блокиране на решение
се променя от 12,10 на 12,06 %. За някои държави това положение не е
приемливо, защото позволява не само държави, представляващи значителен процент от общностното население, да изпаднат в позицията
на малцинство, но най-вече засилва правото на блокиране. След трудни
дискусии и за да не се блокира разширяването, бе намерено решение,
т.нар. компромис от єоанина. Този компромис се изразява в решение на
СМ от 29 март 1994 г. (JO C 105, 13 avril 1994, p. 1, изменено през 1995 г.,
JO C1, 10 janvier 1995, p. 1), което предвижда, че ако членовете на СМ,
притежаващи 23 до 26 гласа, изразят намерението си да се противопоставят на дадено решение, председателството прави всичко, което
е възможно, в разумен срок да постигне решение, което може да бъде
прието с най-малко 68 гласа. Този компромис, който никога не е бил използван, вече е неприложим след влизането в сила на новите начини за
гласуване, предвидени от ДН.
522. Въпросът за оразмеряването на гласовете трябваше непременно да присъства в дневния ред на МПК в Амстердам. Докладът на групата за размисъл, който предшестваше конференцията, изследваше възможностите
за намиране на решение. Намерени са два пътя – или ново оразмеряване
на гласовете, или по-радикално изменение на системата, която дава глас
на всяка държава, но за вземането на решение изисква по-голямо или
по-малко мнозинство от населението. Все пак нито едно от тези решения
не можеше да събере консенсус. Както отбеляза групата за размисъл: „ЕС
трябва да може да взема решения, но някои членове подчертават, че не
става въпрос само за подобряване на капацитета да се вземат решения.
За да бъде той действащ, трябва тези решения да събират подкрепата на
възможно най-голям брой от европейското население. Поради това реформата трябва да запази прага на квалифицираното мнозинство на определено работно равнище, без да поставя в положението на малцинство
значителна част от европейските граждани. Все пак нито едно възмож-
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но решение не среща широка подкрепа в рамките на групата, доколкото
става въпрос за уточняване на прилагането на тези насоки“ (доклад на
групата, генерален секретариат на СМ, 1995 г., § 103). От направените
проучвания става ясно, че представителността на квалифицираното мнозинство, изчислено на основата на населението, е намаляла прогресивно
вследствие на последователните разширявания и че като се прехвърли
сегашната система в плоскостта на ЕС с 27 ДЧ, квалифицираното мнозинство ще представлява 50,29 % от населението.
523. На тази основа бяха замислени различни системи:
– запазване на сегашната система, но с изискване квалифицираното
мнозинство да представлява поне 60 % от населението;
– на всяка ДЧ да се даде право на глас, но необходимото квалифицирано мнозинство за вземане на решение да представлява най-малко 60 %
от населението;
– да се направи ново оразмеряване на гласовете по начин, че квалифицираното мнозинство винаги да представлява поне 60 % от населението.
524. По време на ЕСв в Амстердам нито едно от тези решения не успя да
получи съгласието на всички ДЧ. Въпросът бе препратен за решаване на
следваща МПК, която трябваше да се проведе преди разширяването.
4. Договорът от Ница и приложимата след разширяването система
525. Дискусията за новото оразмеряване на гласовете беше една от найтрудните и най-дългите, белязали ЕСв в Ница. Към противопоставянето
между малки и големи ДЧ се добавиха и вътрешни за всяка група проблеми във връзка с относителната тежест на някои държави. Франция
беше много резервирана по отношение на увеличаването на тежестта
на Германия, а Белгия – по отношение на Нидерландия. Ако в действителност противопоставянето между малки и големи ДЧ не играе никаква
роля при процеса на вземане на решения, перспективата за увеличаване на броя на малките държави вследствие на разширяването предизвиква опасенията, че ако решение, взето с квалифицирано мнозинство,
не се ползва с подкрепата на широко мнозинство от населението или че
подкрепата за критериите за оразмеряване не наврежда на ефикасността на ЕС, благоприятства съставянето на блокиращо малцинство. Освен
това големите държави смятат, че увеличаването на техните гласове ще
балансира отнетото им право на двама комисари с тяхна националност
в рамките на ЕК. Но все пак прекаленото зачитане на демографската тежест на всяка ДЧ рискува да доведе до разлики в оразмеряването между
държави, които преди са имали едно и също оразмеряване. Всички тези
фактори доведоха до възприемането на по-сложната система.
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526. Гласовете на ДЧ се оразмеряват в полза на големите ДЧ, като запазват
баланса между тях. Използваният метод е да се увеличи броя на оразмерените гласове на всяка ДЧ, което прави по-малко тежко загубата на
относително влияние на някои от тях (за броя на гласовете на всяка
ДЧ вж. табл. 2). Отношението между гласовете, с които разполага всяка
държава, и нейното население показва, че разликите са много важни в
полза на най-малко населените държави и че усилието е било насочено
към поддържането на хомогенни категории по такъв начин, че държави
с близко по брой население да разполагат с еднакво влияние. В този
контекст печеливши се оказват т.нар. средно големи държави (Испания
и Полша), чиято относителна тежест нараства в сравнение с големите
ДЧ. За да бъде прието дадено решение, необходимо е да се събере
мнозинство от членовете и квалифицирано мнозинство от оразмерените
гласове. Избраната система съчетава новото оразмеряване и мнозинството от членовете. Мнозинството от членовете представлява две трети от членовете, когато СМ се произнася без предложение на ЕК. Към
това се прибавя демографското изискване, доколкото член на СМ може
да поиска проверка, че квалифицираното мнозинство представлява 62%
от населението на ЕС. Ако това не е така, решението не се приема. Това
правило е добавено, за да се вземе предвид, че броят на оразмерените
гласове на Германия не се е увеличил по отношение на този на останалите големи държави въпреки демографското предимство на Германия.
Това решение прави по-лесно за Германия, отколкото за останалите ДЧ,
да сформира малцинство за блокиране на решение, но тя го използва все по-малко с разширяването на Европа. По този начин Германия
може да блокира решение, ако има подкрепата на две големи ДЧ. Но
три големи ДЧ – различни от Германия, не биха могли да съберат достатъчен процент население, за да блокират решение. Изискването за
мнозинство от ДЧ е гаранция за малките държави, които са защитени,
защото се запазва и правилото, според което СМ може да се отклони
от предложение на ЕК само с единодушие. Мнозинството комисари в
ЕК след разширяването ще бъдат с националност от малките държави.
Тези разсъждения обаче имат различна стойност. Така например изискването за мнозинство на ДЧ има слабо влияние, защото е изчислено,
че върху три милиона възможни конфигурации, при които ще е постигнато оразмерено мнозинство, то може да пречи на вземането на решение само в шестнадесет случая. По отношение на прага на населението
може да се каже, че влиянието е още по-слабо и има значение само в
шест случая. Все пак, що се отнася до последния критерий, той дава на
средиземноморските държави право на блокиране на решение (39,4 %
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от населението), което обяснява привързаността на Испания към системата от Ница. За сметка на това държавите, които са облагодетелствани
от кохезионните фондове, не могат да съберат необходимите 32 %, но
разширяването ще им даде отново малцинство за блокиране на решение, при условие че не се появи разцепление между старите и новите
„кохезионни“ държави. Нетните вносители в общностния бюджет също
разполагат с малцинство за блокиране. При всяко положение надеждите
по отношение на системата от Ница са крехки, тъй като е застрашена от
разширяването в Централна и Източна Европа. Да не говорим, че бъдещо присъединяване на Турция ще разтърси системата.
527. Новото оразмеряване на гласовете влезе в сила на 1 ноември 2004 г.
След присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г.
общо оразмерените гласове ще бъдат 345, а квалифицираното мнозинство – 255, което установява минимума за блокиране на решение на 91.
При квалифицираното мнозинство се броят само гласовете, които са в
ползва на текста, което означава, че гласуването с въздържал се има
същия ефект като гласуването против. За да бъде приет даден текст,
той трябва да е получил в своя полза:
– 255 оразмерени гласа;
– мнозинството (14) от членовете, ако СМ се произнася по предложение
на ЕК или най-малко две трети от членовете в другите случаи (18);
– по искане на член на СМ може да се провери дали мнозинството представлява 62 % от населението, като в противен случай решението не
може да бъде прието. Става въпрос за възможност за проверка, което
става само по искане на член на Съвета. Преди последното разширяване това означаваше, че трите големи ДЧ (или две големи държави заедно с Испания или Полша, при условие че Германия участва) можеха, когато се постигнеше мнозинство, представляващо 62 % от населението,
да блокират вземането на решение. След разширяването е възможно
трите големи ДЧ да блокират решение само ако и Германия участва.
В противен случай към тях трябва да се присъедини четвърта ДЧ. Две
големи държави, различни от Германия, могат да блокират решение с
подкрепата на Испания и Полша. Винаги е трудно да се предвиди дългосрочно какви ще бъдат принципите, които ще изграждат различните
мнозинства, но понастоящем положението не е много по-различно от
това преди. Както изглежда, досега нищо не е променено в практиката
за постигане на консенсус под натиска на вота на мнозинството.
528. Конвентът за бъдещето на Европа не можеше да избегне въпроса за
квалифицираното мнозинство и дискусиите бяха също толкова оживени,
колкото в Ница. Все пак Франция, която се отказа от претенцията за рав-
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нопоставеност на оразмеряването на гласовете с тези на Германия, отвори пътя към създадената в Ница формула. СМ трябва да се произнася с
мнозинството от членовете, които представляват три пети от населението
на ЕС. Това решение предизвика недоволството на държавите, на които
системата от Ница добави брой гласове, и особено на Испания и Полша, които при прибавянето на оразмерените им гласове надвишават тези
на Германия, но общото им население е по-малко от това на Германия.
Въпросът за избора между системата от Ница и системата, предложена
от Конвента, е в основата на неуспеха на МПК в Брюксел през декември
2003 г. Действително системата на Конвента не намалява в реални числа
тежестта на Испания (която минава от 7,8% на 9,1 %), нито тази на Полша
(която минава от 7,8 на 8,4 %). Тези две държави ще имат по-голяма тежест поради премахването на предимството, което получаваха най-малките по население държави. С други думи, тяхната тежест нарастваше по
отношение на малките държави и намаляваше по отношение на големите,
защото Франция минаваше от 8,4 % в системата от Ница на 13,1 %, Германия минаваше от 8,4 % на 18,26 %, подобно нарастване има и при Италия
и Великобритания. Тези държави не искат толкова да се възползват от
тежестта си при вземането на решения, колкото да запазят символичното
равновесие и възможността за блокиране на решения – което бе ясно демонстрирано от желанието им за мнозинство от 66,66 % от населението в
случай на приемане на предложената от Конвента система.
Таблица 2. Оразмеряване на гласовете в Съвета

Държава
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Полша
Румъния
Нидерландия
Гърция
Португалия
Белгия

Договор от Амстердам
брой
население/
гласове
гласове
10
8 203 800
10
5 829 680
10
5 924 700
10
5 761 260
8
4 924 250
–
5
5
5
5

–
3 152 040
2 106 600
1 995 900
2 042 760

Договор от Ница
брой
население/
гласове
гласове
29
2 842 689
29
2 168 849
29
2 083 513
29
2 025 920
27
1 620 677
27
1 413 225
14
13
12
12
12

1 543 385
1 256 476
927 100
880 800
875 950
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Чешка република

–

12

854 258

–
2 213 575
2 020 700
–
1 771 000
–
1 719 866
1 248 333
–

12
10
10
10
7
7
7
7
7

839 716
904 780
826 590
771 880
775 357
769 885
750 800
601 285
486 185

Латвия

–

4

573 650

Словения

–

4

500 850

Естония

–

4

336 175

–
214 600
–

4
4
3

191 600
114 875
101 075

Унгария
Швеция
Австрия
България
Дания
Словакия
Финландия
Ирландия
Литва

Кипър
Люксембург
Малта

4
4
3
3
3

2

След дълги дискусии МПК постигна съгласие на основата на предложеното от Конвента. За да се постигне това, са въведени определен брой
изменения, с които да се успокоят опасенията на малките държави и да
се запази ефикасността на процеса за вземане на решения. Приетата
система въобще не е така сложна като одобрената в Ница. Праговете
на двойното мнозинство са увеличени, за да се отговори едновременно на притесненията на Испания и Полша по отношение на прага на
населението и на притеснението на малките държави по отношение на
прага на държавите. Квалифицираното мнозинство е 55% от държавите,
представляващи 65% от населението на ЕС. Уточнено е, че прагът за
държавите трябва да представлява най-малко 15 ДЧ, което е повече от
55% от сегашния брой ДЧ в ЕС и е в полза на малките държави, но няма
да има ефект след влизането в сила на КЕ, когато ЕС ще наброява 27
ДЧ. За да се избегне блокирането на решение, за което прагът е 65% от
големите ДЧ, КЕ предвижда, че блокиращото малцинство трябва да е
съставено от четири държави най-малко. Три големи ДЧ могат да блокират вземането на решение само ако наброяват повече от 35% от населението. С други думи, за да бъде прието дадено решение трябва да
получи подкрепата на 15 ДЧ, представляващи 65% от населението. За
да се попречи на приемането на текст, блокиращото малцинство трябва
да се бъде най-малко четири ДЧ. Това означава, че прагът на населе-
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нието е де факто намален, доколкото ако три държави, представляващи
повече от 35% от населението, се противопоставят на дадено решение,
то пак ще бъде прието, дори и да не е събрало 65% от населението
в своя полза. Освен това решение СМ, приложено към Заключителния
акт, въвежда процедура, основаваща се на компромиса от єоанина. Ако
се противопоставят на решение членове, представляващи три четвърти
от малцинството за блокиране по отношение на населението (27%) или
брой членове (9), СМ трябва в разумен срок да намери задоволително
решение. Това налага в случай на неуспех на даден опит да се премине към гласуване. Това правило не засяга определените от Договорите
правила за сроковете, което изключва процедурата за съвместно вземане на решение при второ четене, нито засяга правилата от вътрешния
правилник, който позволява на мнозинство от членовете да поиска във
всеки един момент да се пристъпи към гласуване. Тази формула се различава коренно от Люксембургския компромис и ако се позовем на опита
с компромиса от єоанина, не трябва да бъде фактор за блокиране на
решение. Това решение остава в сила до 2014 г., след което СМ може
да го отмени с квалифицирано мнозинство. Доколкото СМ се произнася,
без да е необходимо предложение от ЕК, квалифицираното мнозинство
е 72% от членовете на СМ, представляващи най-малко 65% от населението. КЕ прилага същото правило в бюджетната област, където ЕК
представя проект, а не предложение. Квалифицираното мнозинство е
адаптирано, като се има предвид броят на участващите в рамките на
засиленото сътрудничество ДЧ по начин, че да представляват 55% от
участващите държави и 65% от населението. Малцинството за блокиране на решение е определено от броя на ДЧ, представляващи 35%
от населението плюс една. В новата система нетните платци запазват
блокиращото си малцинство, както и средиземноморските държави,
при условие че Франция гласува заедно с тях. За сметка на това става
трудно на „кохезионните“ държави да съберат такова малцинство. Системата се основава на равновесието между големите и малките ДЧ, като
изискването за 55% от държавите е в полза на малките, а това за 65% от
населението е в полза на големите ДЧ (чл. І-25 и чл. І-45).

§3. Формалностите по гласуването
529. Според чл. 11 § 1 от вътрешния правилник на СМ решението за провеждане на гласуване се взема от председателството. На него тежи и да прецени евентуалния успех на едно гласуване. Тази свобода на преценка е
ограничена от необходимостта да посочи в предварителния дневен ред
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точките, които биха могли да бъдат гласувани (вж. по-горе № 496). Това
означава, че изненадващо гласуване не е възможно. Фактът, че дадена
точка е записана в предварителния дневен ред като предмет на гласуване, не означава, че този вот задължително ще се състои. Председателството може свободно да го промени, ако реши, че обстоятелствата не са
благоприятни, с резервата, че мнозинство от членовете може да поиска
преминаване към гласуване. Председателството трябва да започне процедура за гласуване по искане на член на СМ или на ЕК, когато това искане е подкрепяно от мнозинството от членовете. Подобни случаи досега
не е имало. ЕК на няколко пъти е представяла искания за гласуване, но
досега те не са получавали подкрепата на мнозинство от ДЧ.
530. Според вътрешния правилник гласуването се провежда по реда на ДЧ
за поемане на председателството, като се започва от представителя на
държавата, която ще поеме следващото председателство, което позволява на настоящия председател да гласува последен. Рядко се стига до
толкова тържествена процедура. Най-често в края на дебата председателството се ограничава до това да констатира, че изискуемото по Договора мнозинство е налице, като тогава се идентифицират и членовете,
които ще гласуват против или въздържали се.
531. Може да се случи даден член да иска да съгласува позицията си с националните власти или вътрешните формалности по определянето на
позиция още да не са приключили. Тогава той следва да изрази резерва,
която ще бъде оттеглена по-късно. Това е често срещана практика при
приемането на точки А. Резервата трябва да бъде оттеглена в рамките
на сесията на СМ, в която е била обявена. Ако в края на сесията резервата не е оттеглена и поради тази причини не е могло да се постигне
необходимото мнозинство, въпросът ще бъде включен в дневния ред на
друга сесия. В действителност освен при писмена процедура гласуването се осъществява само в рамките на Съвета.
532. Бързото приемане на някои актове може да се окаже изключително важно, когато не е предвидена друга сесия, поради императивите на времето (свързани с цените на селскостопанските продукти или квотите за
риболова например). Освен това някои рутинни решения, като решението за консултиране с ЕП по предложение на ЕК, излишно претоварват
дневния ред на СМ. Поради това чл. 12 от вътрешния правилник предвижда писмено гласуване по спешните въпроси и за решенията да се
консултира друга институция или друг орган. Използването на писмено
гласуване се решава с единодушие от СМ или КОРЕПЕР. Дори и при
липса на такова решение обаче председателството може да предложи
прибягването до писмена процедура. Отново ще е необходимо обаче
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съгласието на всички членове на СМ. В този случай писмената процедура ще съдържа два въпроса – единия за съгласието за прибягване до
писмена процедура, а втория за решението, подложено на гласуване.
Когато процедурата се отнася до област, по която ЕК е сезирала СМ, тя
също трябва да изрази съгласие за прилагане на писмена процедура. В
действителност тя може да предпочете въпросът да бъде обсъден в СМ,
при което ЕК ще участва в дебата и ще се опита да повлияе на членовете на СМ. В рамките на ОПВРС специфичните изисквания за бързина са
довели до създаването на особена процедура от COREU, която започва
по искане на председателството. Това е процедура на невъзразяване,
като решението се взема след изтичането на определения от председателството срок, ако някой от членовете не възрази.

Раздел 7. Европейският съвет
533. Предшественик на ЕСв са конференциите или срещите на върха, които събираха държавните или правителствените ръководители на ДЧ на ЕО. Първата
подобна среща на върха се провежда на 10 и 11 февруари 1961 г. в Париж
и е посветена на проучването на инициативата, която трябва да доведе до
създаването на плана „Фуше“. Провалът на този план бележи прекъсването
на срещите на върха и трябва да се чака 29 и 30 май 1967 г., за да започнат
отново по случай десетата годишнина от подписването на Римските договори.
След това те се провеждат редовно от 1967 до 1973 г. От 1972 г. се постави
въпросът за институционализирането на конференциите на срещите на върха
и заключителното комюнике от срещата на върха в Копенхаген от 14 и 15 декември 1973 г. спомена увеличаването на честотата на срещите на държавните или правителствените ръководители, „когато обстоятелствата го направят
възможно и когато ще се окажат необходими нови импулси или дефинирането
на нови насоки за европейската конструкция“.
534. Решителната крачка е направена по време на срещата на върха в Париж от 9 и 10 февруари 1974 г., когато държавните и правителствените
глави решават да институционализират срещите си. Понятието ЕСв не
се използва и практиката го налага по-късно. Създаването на ЕСв не е
единственият институционен резултат от срещата на върха. Тъй като
акцентът е бил поставен върху ДЧ чрез създаването на ЕСв, противотежестта е намерена чрез решението през 1978 г. за провеждане на всеобщи преки избори за ЕП и чрез отказа на участниците да използват
систематично практиката на гласуване с единодушие в рамките на СМ.
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§ 1. Постепенно определяне на характера и функциите на ЕСв
535. По времето, когато е създаден ЕСв, не е ставало въпрос да се създава
нова институция. Освен това заключителното комюнике от конференцията в Париж не може да изменя Договорите. Следователно то не е
целяло да измени характера на ЕСв. Той е включен в съществуващата
система, без да става общностна институция. Заключителното комюнике
не прецизира добре задачите на ЕСв. Трябва да се отбележи, че той
„е натоварен да осигурява развитието и съгласуваността на всички дейности на Общностите и дейността на политическото сътрудничество“.
Правителствените ръководители заседават, придружени от министрите
на външните работи, три пъти годишно и всеки път, когато е необходимо,
като Съвет на ЕО и в рамките на политическото сътрудничество. В момента на създаване на ЕСв възможността той да действа като Съвет на
ЕО е ясно поставена като цел. Поради тази причина, макар и участието
на ЕК в ЕСв да не е споменато в заключителното комюнике, то посочва,
че „ЕК упражнява компетенциите си и играе отредената є от тези текстове роля в различните споменати заседания...“. В действителност когато
ЕСв заседава в качеството си на СМ, ЕК трябва да има възможността
да упражнява правата си, особено правото си на инициатива, които са є
предоставени от Договорите.
536. Конкретните начини за функциониране на ЕСв са определени постепенно
с помощта на практиката. ЕСв в Лондон от юни 1977 г. уточнява съдържанието им. След това по случай тържествената декларация за ЕС, подписана в Щутгарт на 19 юни 1983 г., държавните и правителствените глави ще
се върнат към основните параметри на ЕСв. Съставът на ЕСв е потвърден
с допълнението, че държавните и правителствените ръководители са подпомагани от министрите на външните работи, а председателят на ЕК се
подпомага от член на ЕК. Посочено е, че доколкото ЕСв „функционира в
материи, засягащи ЕО, той го прави в качеството си на Съвет по смисъла на Договорите“. Освен това ЕСв представя доклад пред ЕП в края на
всяка от срещите си. Представеният от председателя на ЕСв доклад е
последван от дискусия. Веднъж годишно ЕСв представя писмен доклад
за напредъка на ЕС. Но най-вече тържествената декларация се опитва да
дефинира функциите на ЕСв: „При перспективата на ЕС ЕСв:
− дава на европейската конструкция общ политически импулс;
− определя насоките на европейската конструкция и определя водещите
линии от общ политически ред за ЕО и за европейското политическо
сътрудничество;
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− взема решения по въпроси, отнасящи се до различните аспекти на ЕС,
като следи за тяхната съгласуваност;
− допринася за сътрудничеството в нови сфери на дейност;
− изразява по тържествен начин общата позиция по външните отношения“ (точка 2.1.2 от Декларацията).
537. Правното закрепване на съществуването на ЕСв се осъществява от ЕЕА
в чл. 2 на дял І относно общите разпоредби. С други думи, не става въпрос за включването на ЕСв в общностния диспозитив, а още по-малко за
превръщането му в институция. Чл. 2 се ограничава до това да преповтори
съществуващите елементи: „ЕСв обединява държавните или правителствените ръководители, както и председателя на Комисията на Европейските
общности, които са подпомагани съответно от министрите на външните работи и от член на ЕК. Той се събира най-малко два пъти годишно.“
538. Участието на ЕК официално е потвърдено, а честотата на срещите е
намалена, без да бъдат премахнати срещите по изключение, когато обстоятелствата го изискват. Напразно ще се търси дефиниция на функциите и правомощията на ЕСв. Разделението между ДЧ по въпроса за
възможността да има разпоредби по този въпрос, както и опасението, че
те могат да доведат до нарушаване на съществуващия институционен
баланс, накараха авторите на договора да запазят мълчание, което означаваше, че ще се запази сегашната ситуация.
539. С други думи, трябва да се чака влизането в сила на ДЕС, за да бъде направена допълнителна крачка и за да бъде възпроизведена в Договора
основната част от тържествената декларация от Щутгарт. Чл. 5 от ДЕС
всъщност е кодификация на съществуващата ситуация. Частта от тържествената декларация относно функционирането на ЕСв като Съвет
на ЕО обаче не е повторена. Освен това мисията на ЕСв е дефинирана
по-конкретно, отколкото в Декларацията. ЕСв „дава на ЕС необходимия
за неговото развитие тласък и дефинира общите политически насоки“.
Към това се прибавят и специфичните правомощия в областта на икономическата политика в рамките на чл. 99, § 2, ал. 2: „ЕСв на основата
на доклад от СМ обсъжда заключенията за основните насоки на икономическата политика на ДЧ и на ЕО“, а по отношение на ОПВРС при
приложението на чл. 13: „ЕСв определя принципите и основните насоки
на политиката по външни работи и сигурността.“ На тази основа, без да е
институция по смисъла на Договорите, ЕСв играе основна роля в живота
на ЕС. Той демонстрира загриженост за управлението на дейностите,
за да увеличи ефикасността є. В това отношение заключенията от ЕСв
в Севиля от 21 и 22 юни 2002 г. внасят определени подобрения. КЕ не
променя основно функциите на ЕСв: да дава тласък и да определя насо-
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ките и приоритетите с изключение на всякаква законодателна дейност.
За сметка на това, доколкото по-рано грижливо се избягваше признаването на ЕСв на качеството на институция, КЕ прави тази крачка. Добре
ли са пресметнати, включително по отношение на съдебната система,
последствията от подобна промяна?

§ 2. Състав на ЕСв
540. ЕСв обединява държавните и правителствените ръководители и председателя на ЕК. Последният участва по право на срещите със същия
статут като останалите членове на ЕСв, което отличава ЕСв от СМ, тъй
като по време на заседанията на СМ дори ЕК да е представена, тя не
участва като член на СМ. Що се отнася до Франция, тя е представлявана
от президента на Републиката. Министрите на външните работи подпомагат дейността на държавните или правителствените ръководители, а
член на ЕК подпомага дейността на председателя є. Освен това приложената към Заключителния акт на ДЕС Декларация № 4 посочва, че
„конференцията утвърждава, че председателят на ЕСв кани министрите
на икономиката и на финансите да участват в сесиите на ЕСв, когато
последният разглежда въпроси, свързани с Икономическия и валутен
съюз“. КЕ опростява ситуацията, тъй като посочва, че всеки член на ЕСв
е подпомаган от министър, без да уточнява компетенциите му. Партизанската война между министрите на външните работи и министрите
на финансите с цел да разберат кой ще присъства на ЕСв трябва да
утихне, защото изборът принадлежи на държавния или правителствен
ръководител. Министърът на външните работи на ЕС ще участва пълноправно в ЕСв (чл. І-21).
541. При тези условия в момента не е възможно ЕСв да заседава като Съвет
на министрите, както се предвижда от Декларацията за ЕС. Разбира се,
може да се предположи, че държавните и правителствените ръководители могат да решат да се конституират като Съвет на министрите, но
в този случай не може да става вече въпрос за ЕСв, тъй като председателят на ЕК, дори и да присъства на заседанието, вече няма да участва
в еднакво с държавните или правителствените ръководители качество.
Освен това трябва да бъдат спазени наложените от вътрешния ред правила по отношение на дневния ред и на гласуването в рамките на СМ.
Поради тази причина в някои от разпоредбите си Договорът съдържа
ясни препратки към СМ (а не към ЕСв), заседаващ на равнище държавни или правителствени ръководители. В този случай независимо от със-
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тава му става въпрос за СМ, за който се прилагат всички, предвидени в
Договорите и вътрешния правилник правила.
542. След влизането в сила на КЕ ЕСв ще бъде различна от СМ институция.
Объркването ще бъде невъзможно и поради разпоредбите на чл. І-21,
който изключва всякаква форма на законодателна власт на ЕСв. Председателството на ЕСв се осъществява от държавния или правителствения
глава на ДЧ, която осигурява председателството на СМ. Тази формула
осигурява перфектния синхрон в дейността на СМ и на ЕСв. От дълго
време се предлага председателствата да бъдат различни и ЕСв да разполага със собствено председателство. Подобна формула ще намали
значително по-горе споменатия синхрон и ще допринесе за определени
проблеми. На държава или на личност ще се повери председателството? Като се имат предвид предоставените функции на ЕСв, необходимо
ли е собствено и постоянно председателство? Въпросът не трябва ли
да бъде разглеждан на по-широка основа – тази на евентуалното председателство на ЕС, което би имало специфични функции в рамките на
общата политика по външни работи и сигурност? Различните МПК пожелаха да запазят съществуващото положение, но след Ница нещата се
променят. Германия, Дания, Испания, Франция, Обединеното кралство
и Швеция заявяват, че са благосклонни към идеята за постоянно председателство на ЕСв, което да бъде поверено на посочена от него личност.
Председателството ще има за задача да представлява ЕС в областта на
ОПВРС, както и да подготвя и да провежда срещите на ЕСв. ЕК изразява
резерви по отношение на тази идея, която според нея ще допринесе за
създаването на власт с междуправителствен произход, която ще си съперничи с тази на ЕК. В началото други държави са изразили опасенията
си, че председателството ще бъде запазено за граждани на големите ДЧ
и се противопоставят. Но много от тях са съгласни, че ЕСв може да бъде
председателстван за по-дълъг от шест месеца период от един от членовете, който едновременно ще изпълнява националните си отговорности
и председателството. Подобна формула би намалила последствията от
председател, който не би могъл, както е при ЕК, да изпълнява функциите си през цялото време. Въпросът заслужава задълбочено проучване.
Възможно ли е да се дефинира специфична задача на председателя,
която да не съвпада с тази на ЕК? Ако е такъв случаят, съперничествата и препокриването може да бъдат ограничени. Ясно се вижда, че в
областта на ОПВРС държавите не пожелаха да поверят на ЕК подобни
функции. В крайна сметка Конвентът за бъдещето на Европа предложи
идеята председателят да бъде избиран с квалифицирано мнозинство за
период от две години и половина с право само на още един мандат. Ман-
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датът на председател ще бъде несъвместим с този на представител на
ДЧ. Председателят ще отговаря за подготовката, извършването и приемствеността на дейността на ЕСв. Той ще представлява ЕС в областта
на ОПВРС, без да се засягат компетенциите на министъра на външните
работи. Това решение е включено в КЕ (чл. І-22).

§ 3. Заседания на ЕСв
543. Според Договора ЕСв заседава най-малко две пъти годишно, т.е. по
веднъж в рамките на всяко председателство. Това прави възможно организирането на допълнителни срещи, когато обстоятелствата го налагат. Практиката изглежда наложи събирането на ЕСв два пъти при всяко
председателство. Заключенията от Севиля потвърждават практиката на
две срещи в полугодието. ЕСв се събираше в държавата по председателство, но декларация към Заключителния акт от МПК в Ница посочва,
че след 2002 г. поне една от срещите по време на всяко председателство ще се провежда в Брюксел, а когато ЕС надхвърли 18 ДЧ, т.е. от
май 2004 г., всички срещи ще се провеждат в Брюксел.
544. Дневният ред на ЕСв се изпраща на членовете чрез писмо-покана от
председателството. За да придаде на ЕСв гъвкавост при заседанията,
този дневен ред не е толкова прецизен, колкото този на СМ. Неговата
подготовка се осъществява чрез контакти между председателството и
членовете. Най-често са включени въпросите, които предишният ЕСв е
искал да включи, основните въпроси и тези, които даден член би искал
изключително много да бъдат разгледани. ЕК също посочва точките, които би желала да бъдат включени. Заключенията от Севиля опростяват
процеса на подготовка на ЕСв, за да се избегне вероятността да бъдат
взети решения без предварително разглеждане. Подготовката е концентрирана в рамките на СМ. Четири седмици преди ЕСв Съветът „Общи
въпроси и външни отношения“ разработва по предложение на председателството анотиран проект за дневен ред, който съдържа различни части с точки, приемани без дебат, точки, които са предмет на обсъждания с
цел да се определят общите политически насоки, точки, които подлежат
на решение, и точки, които ще бъдат дебатирани. Всяка точка е придружена от синтезираща бележка. Резултатите от работата на останалите
Съвети трябва да бъдат получени от Съвета „Общи въпроси и външни
отношения“ най-малко 14 дни преди ЕСв. Дневният ред се приема окончателно от СМ, който се провежда в навечерието на ЕСв.
545. Протичането на заседанията дава широко поле за контакти и неформални срещи. Обикновено срещата трае два полудни и е предшествана от
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размяна на мнения с председателя на ЕП. Най-често първият полуден
е запазен за чисто общностните въпроси, а вторият полуден е посветен
на общата политика по външните работи и сигурността.
546. КЕ натоварва дейността на ЕСв с определен формализъм. Тя предвижда фактическо гласуване в определен брой случаи, докато сегашната
практика почива върху намирането на консенсус. Отсъстващ член може
да делегира правото си на глас на друг член, а въздържанието му не
е пречка за единодушие. ЕСв ще има собствени процедурни правила,
приети с мнозинство. Решението му да се започне процедура за конституционна ревизия се взема също с мнозинство. Квалифицираното мнозинство се предвижда при много хипотези – например назначаването на
председател на ЕК. При гласуване председателят на ЕК и председателят на ЕСв не участват (чл. І-24 и чл. ІІІ-341).

§ 4. Заключения на ЕСв
547. Резултатът от дейността на ЕСв се съдържа в публикуваните в края на
срещата заключения. Те се подготвят от председателството съвместно
с генералния секретариат на СМ и се обсъждат по време на последното пленарно заседание на ЕСв. Те се изготвят под ръководството на
председателството и съдържат състоянието на работата на срещата
и различни документи: декларации, решения и др. С цел да се повиши разбираемостта на дейността на ЕСв по време на ЕСв в Хелзинки е решено, че заключението не трябва да надвишава петнадесетина
страници и трябва да съдържа взетите от ЕСв решения по действително
обсъжданите по време на заседанието въпроси.
548. ЕСв не може да приема общностни актове, тъй като не е институция на
ЕО. Така при свикването на МПК, която трябваше да доведе до приемането на ЕЕА, ЕСв в Милано от юни 1985 г. прие с мнозинството от ДЧ (Дания,
Гърция и Обединеното кралство бяха против) принципно решение за свикване на конференция. Но за да се спазят изискванията на чл. 236 (сегашен
чл. 48 от ДЕС), решението е формално прието от СМ на 22 юли 1985 г.,
след като ЕК и ЕП дават становището си съгласно разпоредбите на Договора. По подобен начин решението да се увеличи броят на членовете
на ЕП, за да отговаря на последствията от обединението на Германия,
присъства в заключението на ЕСв в Единбург от 11 и 12 ноември 1992 г.,
но формално е взето от СМ на 1 февруари 1993 г.
549. Когато се произнася по въпроси, които са от общностната компетенция,
ЕСв определя основните насоки или определя рамките, оставяйки прилагането им да се осъществи в рамките на обичайния процес за вземане на
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решения на ЕО. От само себе си е ясно, че колкото по-точно определени
са рамките – какъвто е често случаят с финансовите въпроси – толкова
по-малко е полето за маневри на институциите при прилагането им. За да
се избегне нарушаването на общностния процес на вземане на решения,
като се гласуват с консенсус в ЕСв въпроси, които изискват квалифицирано мнозинство, заключенията на ЕСв в Севиля предвиждат, че „политическата констатация на наличните позиции, които произлизат от взетите
решения, се предоставя на вниманието на СМ, за да може той да направи
съответните заключения за останалата част от процедурата съгласно с
предвидените от договора в тази област правила“. По този начин СМ ще
се ръководи от факта, че има квалифицирано мнозинство в ЕСв.
550. Представителите на ДЧ в рамките на ЕСв могат да заседават в качеството си на МПК с цел ревизия на Договорите. Все пак, ако взетите от тях
решения в рамките на ЕСв в Люксембург по отношение на ЕЕА или в
Маастрихт за ДЕС са основни, финализирането на текстовете и в двата
случая бе извършено от свикана на равнище министри на външните работи конференция. В рамките на ЕСв в Единбург е прието „решението
на държавните или правителствените ръководители, събрани в рамките
на ЕСв, засягащо определени, поставени от Дания по отношение на ЕС,
проблеми“ да регулира тези проблеми „в съответствие с ДЕС“.
551. Според чл. 46 от ДЕС разпоредбите на ДЕО относно СЕО не се прилагат по
отношение на чл. 4 от ДЕС. От това следва, че актовете на ЕСв не подлежат
на контрол от СЕО. Съдът потвърждава това правило в определението си
от 13 януари 1995 г. по жалба срещу определение на ПИС. Ищецът иска
анулиране на декларацията на ЕСв от 29 октомври 1993 г., която определя
1 ноември 1993 г. за дата на влизане в сила на ДЕС. Според СЕО „...нито
декларация на ЕСв, нито ДЕС са актове, чиято законосъобразност може да
бъде контролирана по силата на чл. 173 от договора, поради което обжалването на ищеца за отмяна на декларацията е очевидно неоснователно“.
Фактът, че Конвентът признава на ЕСв статута на институция има за цел да
го подчини на съдебните разпоредби, отнасящи се до институциите.

§ 5. Отношения с ЕП
552. Отношенията между ЕП и ЕСв не винаги са били лесни. ЕП дълго време
е проявявал недоверие към ЕСв, който е възприемал като орган, чийто
междуправителствен характер ще застраши общностната интеграция.
Всъщност той се съмнява, че ЕСв ще засегне признатите му от договора
прерогативи. В действителност, доколкото ЕСв се произнася по въпроси
от компетенциите на ЕО, ЕП има право да се опасява, че СМ, когато взема
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своето решение, ще се ограничи до заключенията на ЕСв, без да взема
предвид мнението на ЕП. Това опасение е силно преувеличено. Когато
ЕСв се произнесе, въпросът е стигнал до достатъчно напреднал стадий,
за да е налице и становището на ЕП. Освен това, ако случаят не е такъв и
ако заключението на ЕСв внася значителни изменения в предложението
на ЕК, СМ съгласно практиката на СЕО ще трябва да се консултира отново с ЕП по подлежащите на консултация области. Когато ЕП разполага с
право на съвместно вземане на решение, произнасянето на ЕСв не може
да го лиши от това му право. По същия начин, ако заключенията на ЕСв
засягат въпроси с бюджетни последици, те оставят незасегнати бюджетните правомощия на ЕП. Все пак отказът на ЕП да се съобрази със заключения на ЕСв може да доведе до тежка институционна криза.
553. Чл. 4 от ДЕС задължава ЕСв да представя доклад в края на всяка своя
среща. Този доклад се представя от председателя на ЕСв и води до
дебат, следван от гласуването на резолюция. Съветът представя също
така писмен годишен доклад за напредъка на Съюза.
554. На практика приобщаването на ЕП в работата на ЕСв е по-широко от предвиденото в Договора, тъй като председателят на ЕП се кани в началото на
заседанието на ЕСв да представи своите виждания. По този начин той може
да изрази становището на ЕП по точките от дневния ред. В замяна на това
той напуска залата на срещата, след като тези точки бъдат обсъдени.
Заключение
555. ЕСв в наши дни е незаменим елемент от конструкцията на Съюза. Чрез
общите насоки той очертава перспективите за развитието и дейността на
ЕС, а чрез рамковите си заключения премахва евентуалното блокиране
на дейността на ЕС. Чрез размяната на гледни точки между държавните
и правителствените ръководители на ДЧ ЕСв допринася за създаването
на общностно самосъзнание. Неговата гъвкавост и неформален характер на дейността му, които често са били заклеймявани като белег на
междуправителственото начало, са важни предимства за плодотворното протичане на дейността, избягвайки при това всяко взаимна намеса
с общностните процедури. Но неформалният характер има и своите недостатъци, свързани с липсата на подготвителна дейност и с трудността
да се контролира протичането на дейността. Когато се получи неочаквано предложение от ДЧ, членовете на ЕСв не могат да дадат никакъв
адекватен отговор. Тези са причините за започналия с ЕСв в Хелзинки
и в Севиля процес на рационализация. Посоката е към нормализиране
на ЕСв – движение, което е засилено от КЕ, която превръща ЕСв в общностна институция.
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Глава III. Комисията
556. Статусът на ЕК винаги е бил особен. В началото ЕК е можела да бъде
сравнена в някои отношения с интегрираните секретариати на класическите международни организации, въпреки че в друго отношение тя разполага с правомощия и автономност, близки до тези на националната
изпълнителна власт. Развитието є е запазило тази двойствена природа,
без да засяга основния принцип за независимост на ЕК. Кризата от пролетта на 1999 г., която доведе до оставката на председателстваната от
Жак Сантер ЕК вследствие на публикувания от комитета на „мъдреците“
доклад, който поставяше под съмнение способността му да ръководи
отговорно дейността на ЕК, доказа нарасналата зависимост на ЕК по
отношение на ЕП. Следователно трябваше да се види по какъв начин
председателстваната от Романо Проди ЕК можеше да запази свободата си на действие. В това отношение както реформата на ЕК, така
и запазването на особеното є положение сред институциите може да
бъде улеснено чрез засилването на предвидената в ДА и подчертана в
ДН власт на председателя. Въпреки това развитие ЕК не може да бъде
действително възприемана като правителствена инстанция, създадена
на основата на политическа програма. В действителност съставът на ЕК
свидетелства за търсенето на неутралитет и на равновесие между различните политически тенденции. Самата ЕК се възприема повече като
неутрално представляваща общия интерес, отколкото като носител на
политически проект, както е отбелязано в заключението на встъпителната реч на г-н Р. Проди пред ЕП на 21 юли 1999 г.: „ЕК е колегия и комисарите вече не са застъпници на политически групи, както и не са представители на националните правителства.“ Дори и ако при съставянето
изборът на председател трябва да отразява резултата на европейските
избори, което се засвидетелства от избора на сегашния председател г-н
Барозо, това не трябва да се прилага по отношение на състава на ЕК
като цяло. ЕК трябва да успее да запази неутралитета си, което гарантира авторитета є както по отношение на СМ, така и по отношение на ЕП.
Практиката ще покаже дали тази концепция ще бъде трайна.

Раздел 1. Статус на ЕК
557. Статусът на ЕК се определя в чл. 211 и следващи от ДЕО. Разпоредбите
относно назначаването и състава на ЕК са почти изцяло променени от
последвалите ревизии на Договорите. От институция, назначавана от
ДЧ, чиято отговорност пред ЕП е била изключително теоретична, изме-
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ненията на Договорите и практиката от последните години я превръщат
в институция, основана толкова в желанието на ДЧ, колкото и в това на
ЕП и чиято отговорност пред ЕП е изцяло реална.

§ 1. Назначаване на ЕК
558. В началото председателят и членовете на ЕК са били назначавани по
общо съгласие между ДЧ. ЕП не е обвързан с назначаването на ЕК, въпреки че според Договора тя е отговорна пред него поради предвидения
в чл. 201 вот на недоверие (вж. по-нататък № 1011). На практика положението се е променило вследствие на тържествената декларация за ЕС
от 1983 г. Тази декларация предвижда консултации в парламентарното
бюро преди назначаването на председателя. Освен това след назначаването му ЕК трябва да направи декларация, последвана от гласуване,
пред ЕП. Тази инвеститура не е предвидена в договора, няма никакво
правно значение и ЕК може да продължи да функционира дори и след
отрицателен вот на ЕП. Все пак подобно положение би било трудно за
нея в политически план.
559. Тази практика трябваше логично да постави въпроса за избора на ЕК
по време на ревизиите на Договорите. Още тук Договорите са изменили
изключително много практиката (чл. 214). В рамките на ДА личността,
която ДЧ трябва да определят за председател на ЕК, е определяна по
общо съгласие след одобрение от Парламента (ДЕС предвижда само
становище на ЕП). По този начин през 1994 г. бяха необходими две срещи на ЕСв, за да се постигне съгласие за назначаването на Жак Сантер.
ДН заменя общото съгласие на ДЧ с квалифицираното мнозинство на
СМ, заседаващ на равнище държавни или правителствени ръководители. Като се има предвид въздействието на разширяването, решението
изглеждаше реалистично, защото е трудно да се постигне съгласие между 25 ДЧ по въпроса за личността на председателя. Все пак по време
на избора на настоящия председател бяха необходими две последователни срещи на ЕСв. Поради това изглеждаше, че постигането на квалифицирано мнозинство в този случай е трудно, защото председател,
който предизвиква съпротивата на важните държави – дори и ако те са
малцинство, – няма да има необходимия за изпълнението на задълженията му авторитет. Що се отнася до ЕП, ЕСв трябва да има предвид
състава му, ако желае изборът на председател на ЕК да бъде одобрен.
Ето защо на последните парламентарни избори Европейската народна
партия спечели най-много места и макар да няма абсолютно мнозинство, накара ЕСв да не одобри някои кандидати социалисти.
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560. След парламентарното одобрение на посочения председател ДЧ посочват лицата, които искат да издигнат за членове на ЕК. В рамките на ДЕС
това номиниране се извършва чрез консултации с бъдещия председател
на ЕК. ДА засилва ролята на председателя, замествайки консултацията
със съгласие. Назначаването на Комисията Проди показа, че председателят играе активна роля при определянето на комисарите. ДН отива
много по-далеч, защото въвежда квалифицираното мнозинство за СМ и
общото съгласие с председателя на ЕК. Все пак, като се има предвид, че
гласуването става на основата на списък с лица, предложени от ДЧ, то
никой член не може да бъде избран, без да е бил посочен от националната си държава. Това означава, че консултациите между ДЧ и председателя на ЕК стават по време на изработването на списъка. Накрая ЕК
като цяло е подложена на одобрителен вот от ЕП, след което тя се назначава от СМ с квалифицирано мнозинство. Парламентарното одобрение
е едно от условията за назначаване. С други думи, ЕК дължи назначаването си толкова на ЕП, колкото на ДЧ. Преди гласуването ЕП е добавил
към предвидените в Договорите изисквания практиката за изслушване
на комисарите от компетентните парламентарни комисии, за да се увери, че те действително отговарят на предвидените в чл. 213 изисквания
за обща компетентност и независимост. Тази практика може да наруши
принципа за колективно начало на ЕК, който налага общо одобрение. Ето
защо ЕП старателно избягва да приключва изслушването с гласуване за
всеки член. Изслушването на членовете от Комисията Проди показа, че в
рамките на ЕП се проявява тенденцията да се смесват оценката за поведението на всеки комисар със заемането на позиции, често дължащи се
на национални политически пристрастия. По време на избора на Комисията Барозо ЕП посочва след изслушванията, че той не може да подкрепи
ЕК, ако в нея бъде включен представителят на италианското правителство, чиито консервативни изказвания за някои обществени проблеми са
подразнили европейските депутати. Барозо предлага на италианското
правителство да посочи друг кандидат. По този начин, дори и ЕК да се
одобрява колективно, ЕП може да прецени дали неодобрението му за
даден кандидат може да оправдае отказа за одобрение, председателят
на ЕК може да реши дали да поеме такъв риск, или да помоли засегнатото правителство за нов кандидат. След парламентарното одобрение ЕК
се назначава от СМ с квалифицирано мнозинство. След назначението
комисарите се заклеват тържествено пред СЕО.
561. След дълги дискусии КЕ внася някои промени в процеса на назначаване
на ЕК. ЕСв предлага с квалифицирано мнозинство кандидат за председател на ЕК. Той се избира с мнозинството от членовете, съставящи
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ЕП (на мястото на мнозинството от гласувалите, което може да направи назначаването трудно). Членовете на ЕК се избират от СМ с квалифицирано мнозинство и в съгласие с председателя на ЕК на основата
на предложенията на ДЧ. ЕК като колегия – включително и министърът
на външните работи – се подлага на одобрителен вот от ЕП. Имайки
предвид, че изискуемото мнозинство за избор на председател надвишава обичайния брой депутати от парламентарна група, председателят
трябва да разчита на коалиционно мнозинство в ЕП. Това може да бъде
негова сила или слабост, ако се има предвид стабилността на коалицията. Но доколкото вотът на недоверие изисква мнозинство от членовете и
две трети от гласувалите, той може да запази поста си дори и ако коалицията се разпадне. Изненадващо е, че министърът на външните работи,
който се назначава от ЕСв, се подлага на колективния избор. Но това
решение намира потвърждението си в управлението на „общностните“
външни отношения. В това и единствено в това отношение той подлежи
на парламентарен контрол (чл. I-27).
562. Продължителността на мандата на ЕК е пет години, което съвпада с мандата на ЕП. Това съвпадение е осигурено от факта, че в случай на оставка дори и вследствие на вот на недоверие, Комисията, която замества
подалата оставка Комисия, се назначава само за оставащия до края на
тези пет години период. Това се случи при подаването на оставка на
Комисията Сантер. Тя продължи да изпълнява задълженията си, докато
Комисията Проди не бе назначена първоначално да довърши мандата
на Комисията Сантер, а след това за период от пет години. Мандатът
може да бъде прекратен или чрез оставка (случаят на Комисията Сантер
през 1999 г.), или вследствие на вот на недоверие (вж. по-долу № 1011).
СЕО може да освободи от поста член на ЕК поради несправяне със
задълженията му по молба на СМ или на ЕК. ДН признава правото на
председателя да поиска оставката на един от членовете със съгласието
на мнозинството от комисарите (чл. 274, § 4). Подалите оставка членове
изпълняват задълженията си, докато не се назначи техен заместник, с
изключение на служебно освобождаване. Според ДН СМ може да реши
с квалифицирано мнозинство кой да поеме задълженията на напусналия член, а може със същото мнозинство да реши да не се назначава
нов комисар. Конвентът запазва процедурата за индивидуално освобождаване, но само по искане на председателя. Трябва ли тя да се прилага
и спрямо министъра на външните работи, който носи отговорност пред
ЕСв? КЕ не възпроизвежда приетото от Конвента решение, но уточнява, че председателят на ЕК може да поиска оставката на министъра на
външните работи само със съгласието на ЕСв (чл. I-27 и I-28).
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563. Когато оставката е вследствие на гласуване на недоверие, ЕК изпълнява задълженията си, докато новата Комисия бъде назначена, но може
само да придвижва текущите дела. Това правило не се прилага, ако ЕК
сама е решила да си подаде оставката. С други думи, Комисията Сантер
сама е решила след подаване на оставката си, че само ще придвижва
текущите дела, макар според Договора тя да разполага с всички правомощия. Тя все пак гъвкаво е приложила тази възможност.

§ 2. Състав на ЕК
564. Преди последното разширяване ЕК бе съставена от двадесет членове,
граждани на ДЧ. Тя трябваше да включва най-малко един член от всяка
ДЧ, без да може да има повече от двама граждани на една и съща ДЧ.
На практика големите държави (Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство и Испания) можеха да разчитат на по двама комисари.
Най-често, когато в ЕК имаше по двама комисари от една и съща държава, единият бе избиран от националната опозиция, а другият – от националното политическо мнозинство. Броят на комисарите можеше да
бъде променян с единодушие от СМ. Често се е смятало, че броят на
членовете е твърде голям, за да може всеки един от тях да упражнява
отговорност за важен отрасъл. Предвид този факт изглеждаше трудно в
светлината на новото разширяване да се продължи настоящата практика, която доведе до постоянно нарастване на броя на комисарите. Ето
защо често е била повдигана идеята за намаляване на броя на комисарите. Въпросът не можеше да бъде разрешен по време на преговорите
в Амстердам. Сблъскаха се две тенденции. Някои подкрепяха идеята за
ограничена ЕК, чиито членове са значително по-малко от броя на ДЧ.
Според привържениците на тази идея подобно решение би засилило авторитета и ефикасността на ЕК. Друга тенденция, подкрепяна най-вече
от малките държави, се състои в това да се издигне отново разглежданото на предната МПК решение, а именно броят на комисарите да бъде
равен на броя на ДЧ. Постигането на компромис беше по-трудно, предвид това, че решението е обвързано с реформата на оразмеряването
на гласовете в рамките на СМ, а загубата на комисар за някои държави
ще бъде компенсирана от нарастването на тежестта им в рамките на
СМ. Съдържащото се в ДА решение е временно и неговото прилагане е
свързано с преразпределение на гласовете в рамките на СМ. ЕК е щяла
да бъде съставена от един представител от ДЧ от момента на първото
разширяване. Все пак една година преди ЕС да започне да наброява
повече от 20 ДЧ „конференция на представителите на правителствата
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на ДЧ ще преразгледа цялостно разпоредбите на Договорите относно
състава и функциите на институциите“ (Протокол относно институциите
в перспективата на разширяването на ЕС). ДН променя положението.
565. Въпросът за състава на ЕК играе основна роля по време на преговорите
за ДН. Тезите, които се сблъскват по време на преговорите в Амстердам,
отново се изразяват и изглежда трудно да се намери съгласие по всяко
друго предложение освен по това, което предвижда по един комисар от
ДЧ. Откровено казано, логиката на тази теза, която се защитава найвече от малките държави, не е особено ясна. Последните са привърженици на идеята за силна ЕК, което, разбира се, е в техен интерес. Но
не е много ясно виждането как ЕК, съставена от по един комисар от ДЧ,
може да бъде силна не толкова защото твърде многобройната комисия е
неефективна, а защото подобна комисия изглежда неминуемо като междуправителствена институция и защото мнозинството ще е доминирано
от малките ДЧ. От този момент нататък мнозинството в СМ ще бъде все
по-малко благосклонно да є делегира правомощия и да признае авторитета є, тъй като рискува да има съществено различие между квалифицираното мнозинство в рамките на СМ и мнозинството на членовете
в ЕК. Разбира се, лесно може да се коригират проблемите в броя чрез
вътрешноорганизационни мерки, но ще бъде по-трудно да се възстанови авторитетът на съставената по този начин ЕК както по отношение на
СМ, така и на ЕП. Някои държави осъзнаха вътрешното противоречие
на тяхната позиция. Ето защо бе решено, че когато ЕС наброява 27 ДЧ,
съставът на ЕК ще бъде определен от СМ с единодушие, като броят ще
бъде по-малък от 27, избиран на основата на равнопоставена ротация
между ДЧ по начин, който ще отразява задоволително демографския и
географския облик на ЕС. Това положение трябва бързо да бъде въведено с оглед на присъединяването на България и Румъния.
566. Дебатът не можеше да не започне отново по време на Конвента за бъдещето на Европа. Ако ЕК остана вярна на тезата за по един комисар
от ДЧ, предлагайки само да се подобри съгласуваността на вътрешните
мерки, други предложиха да се ограничи броят на членовете с право
на глас на петнадесет, като те ще бъдат подпомагани от „европейски
комисари“, които ще участват в работата на ЕК без право на глас. По
този начин всяка ДЧ ще има свой комисар, но националността на комисарите, които имат право на глас, ще бъде определяна на основата на
ротация между ДЧ. Това е и решението, което е заложено от Конвента.
Освен председателя и министъра на външните работи ЕК ще наброява
и още тринадесет комисари с право на глас, като тяхната националност
ще бъде избирана на основата на равнопоставена ротация, отразяваща
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географията и демографския профил на ЕС. Колегията ще бъде допълнена от комисари без право на глас с националност на ДЧ, която няма
комисар с право на глас. Нищо в текста не забранява да бъдат дадени
допълнителни правомощия на тези комисари, при условие че ще бъдат
на пряко подчинение на комисар с право на глас. Тяхното положение
може да бъде оприличено на това на държавните секретари в някои ДЧ.
Тази реформа би могла да бъде приложена през 2009 г., т.е. след изтичането на мандата на първата след разширяването ЕК, която ще се
състои от по един член от ДЧ. Освен това върховният представител за
ОПВРС щеше да стане министър на външните работи на ЕС. Номиниран
и назначен от ЕСв, той е част от ЕК. Това двойно качество на представител на СМ и на член на ЕК е насочено към осигуряването на единството
на външната политика на ЕС. Остава да се види как на практика ще
бъде възможно министърът на външните работи да управлява конфликтите на интереси, свързани с двойната му принадлежност. Дебатът започна отново по време на МПК. КЕ установява преходен период, през
който ЕК ще бъде съставена от по един гражданин на ДЧ. След края на
мандата на първата ЕК, назначена след влизането в сила на КЕ, броят
на комисарите ще бъде равен на две трети от ДЧ, като може да бъде
променян от ЕСв с единодушие. Изборът ще се извършва на основата
на равновесна ротация по такъв начин, че разликата в мандатите на
граждани на две ДЧ не може да бъде по-голяма от две, което означава,
че никой не може да има повече от два последователни мандата (чл.
I-26). Ротацията трябва да отразява географския и демографския облик
на държавите. Все още и за дълго време напред ЕК ще бъде съставена
от по един гражданин на ДЧ. Министърът на външните работи е част от
ЕК. Ако състав тип „междуправителствен“ ще доведе до отслабването
на авторитета на ЕК, ще є бъде трудно да спечели отново след десет
години това, което е загубила. Докато КЕ влезе в сила, се прилага ДН,
т.е. ЕК е съставена от граждани на всички ДЧ, а за да може да се осигури
ефикасно политическо ръководство на колегията, са създадени групи от
комисари. Според договора от момента, в който броят на ДЧ достигне
27, т.е. след присъединяването на Румъния и България, или през 2009 г.,
броят на комисарите трябва да бъде намален до по-малко от броя на
ДЧ. Решението ще бъде взето с единодушие от СМ и ще се основава на
равновесна ротация между ДЧ.
567. В миналото разпределението на функциите в рамките на ЕК е било предмет на преговори между членовете на ЕК. В декларация към ДА МПК с
цел да засили авторитета на председателя приема, че той трябва да
разполага с „широка дискреционна власт“ при първоначалното разпре-
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деление на задачите и при по-нататъшни промени. Това всъщност представлява резултат от новия авторитет на председателя, произтичащ от
ролята му при определянето на членовете на ЕК. В действителност в
дискусиите с ДЧ в момента на определянето на комисарите въпросът за
портфейла на всеки от членовете беше един от взетите от председателя
на ЕК под внимание елементи, когато даваше съгласието си.
568. ДН продължава засилването на правомощията на председателя. Той му
поверява разпределението на портфейлите между членовете и изменението на това разпределение. Комисарите изпълняват функциите си под
ръководството на председателя, който взема решение за вътрешната
организация на колегията. С одобрението на колегията той определя
заместник-председателите, чиийто брой вече не е фиксиран в Договора.
Той може да поиска член на ЕК да си подаде оставката (вж. по-нататък
№ 573). КЕ потвърждава тези разпоредби.

§ 3. Независимост на членовете и принцип за колективното начало
569. Чл. 213 посочва, че „членовете на Комисията осъществяват своите
функции при пълна независимост, в общ интерес на Общността“. Тази
независимост се изразява особено по отношение на ДЧ, които те не
представляват, нито изпълняват техни инструкции. От своя страна ДЧ
са задължени да не влияят на комисарите. Членовете на ЕК не могат
да изпълняват никаква друга професионална дейност. По време на изпълнение на задълженията си и след прекратяването им те трябва да
спазват задълженията за почтеност и въздържаност. Това задължение
може да бъде санкционирано от СЕО, който, сезиран от СМ или ЕК, има
правото да постанови освобождаване от длъжност на комисар или лишаване от право на пенсия, ако вече не заема този пост. СЕО е сезиран
от СМ през 1999 г. относно подалия оставка комисар Бангеман, който е
приел пост в компания, чиято сфера на дейност съвпада с портфейла
му в ЕК. В крайна сметка делото се решава по взаимно съгласие, като
Бангеман се е съгласил да поеме новите си задължения с една година
отсрочка, да няма никакви взаимоотношения с общностните институции
в новите си функции за период от две години и да не предоставя никаква
поверителна информация на новия си работодател. По същия начин ЕК
сезира СЕО за случая с г-жа Кресон – бивш член на ЕК, за която са отправени редица обвинения за лошо администриране, въпреки че белгийското правосъдие се е произнесло, че това дело не подлежи на нейната
компетентност. В свое решение от 11 юли 2006 г. СЕО констатира, че г-жа
Кресон не е изпълнявала задълженията си, но не наложи намаление на
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пенсията є, като постанови, че установяването на неизпълнението е достатъчно (affaire C-432/04, Commission contre Cresson, все още не е публикувано). При встъпването си в длъжност Комисията Проди прие кодекс
за поведение, който съдържа задълженията, които Договорите налагат
на комисарите, и приема декларация за финансовите и наследствените
интереси на комисарите и техните семейства. Комисията Барозо също
прие кодекс за поведението на 24 ноември 2004 г.
570. Но независимостта не произтича изключително от тези правила, тя се
основава и на принципа за колективното начало. Решенията на ЕК в
действителност се приемат от колегията на комисарите и тя носи отговорност за тях. Солидарността като правило е същата като при правителствата. Какъвто и да е натискът, който ДЧ упражнява върху комисаря
с нейната националност, този натиск ще бъде балансиран от факта, че
решенията се вземат колективно. Принципът на колективното начало,
който имплицитно произлиза от разпоредбите относно статута на членовете и относно функционирането на ЕК, намира формалния си израз в
чл. 217, § 1, изменен от ДН. При тези условия предложенията на Романо
Проди за създаването на групи от комисари, ръководени от заместникпредседател, предизвиква въпроси за съвместимостта им с колективното начало. Тази практика следва да бъде въведена само ако гарантира
при всякакво положение колегиалното вземане на решения. Чл. 3 от
вътрешния регламент на ЕК може да позволи на председателя да сформира групи от комисари ad hoc или постоянни групи... По същия начин
британската идея, според която комисарят с британски произход трябва
редовно да информира британския парламент за дейността на ЕК, трябва да бъде приложена много внимателно. Когато комисар се изказва, той
го прави не като гражданин на ДЧ, а от името на колегията. Той не може
да получава инструкции от националния парламент: това означава, че
няма никакви пречка пред установяването на постоянни срещи между
членовете на ЕК и на националните парламенти.
571. СЕО съблюдава за спазването на колективното начало. Той има право да
се произнася за дадените от ЕК правомощия на някой от нейните членове.
Ако и феноменът да е неизбежен, като се има предвид броят на вземаните решения, той трябва да бъде ограничен до чисто управленческите
актове с административен характер и да се основава на овластяването,
дадено със съгласието на членовете на колегията. ЕК носи отговорност
като цяло за приетия по делегация акт (решение от 23 септември 1986 г.,
affaire 5/85, Akzo/Commission, rec. 2585).
572. В свое решение от 15 юни 1994 г. СЕО ясно и конкретно припомня изискванията на принципа за колективно начало: „...принципът за колективно
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начало... почива върху равенството на членовете на Комисията при участието при вземането на решения и изисква по-специално, от една страна,
решенията да бъдат вземани от членовете на ЕК заедно, а от друга страна, всички членове на колегията да са колективно отговорни в политически план за всички взети решения. Обаче зачитането на този принцип и
особено на необходимостта всички решения да бъдат вземани заедно от
членовете на Комисията е в интерес на субектите на правото, засегнати от
правните последици на тези актове в смисъл, че те трябва да гарантират,
че решенията са действително взети от колегията и отговарят точно на волята на последните (affaire C-137-92 P, Commission et Basf AG, rec. I-2555).
Юриспруденцията не се противопоставя на делегирането, тя цели само
да го ограничи до приемането на административни и управленски актове
и изключва най-вече приемането на актове, които имат правни последици
спрямо трети лица, с изключение на мерките по разследване.
573. Колективното начало изисква отговорността на ЕК пред ЕП да бъде колективна. Не е възможно само един член на ЕК да носи отговорност и до
този момент всички предложения за създаването на система за парламентарно бламиране по отношение на един член на ЕК са били отхвърлени. Р. Проди поиска членовете на ЕК да подадат оставка при негово
искане, когато смята, че те вече няма да са в състояние да изпълняват
задълженията си с необходимия авторитет. Това правило за поведение
не засяга на пръв поглед колективната отговорност, тъй като тази практика остава вътрешна за ЕК и не установява индивидуална отговорност
пред ЕП. ДН закрепва тази практика, изрично предвиждайки, че член на
ЕК трябва да си подаде оставката при искане от председателя след одобрение от колегията. Кодексът за поведение, приет от Комисията Барозо, предвижда, че член на ЕК трябва да си подаде оставката при искане
от председателя (точка 1.2.1). Все пак не е изключена възможността ЕП
да поиска оставката на комисар. В този случай председателят трябва да
реши дали да даде ход на искането, или да откаже, поемайки риска да се
изправи пред вот на недоверие, който ще е насочен към ЕК като колективна институция. От друга страна, председателят на ЕК се ангажира да
проучи сериозно възможността да поиска член на ЕК да подаде оставка,
когато ЕП „откаже да даде своето доверие“ (sic) на този член (рамково
споразумение ЕП-ЕК, 5 юли 2000 г., точка 10). Настоящото рамково споразумение предвижда, че в този случай председателят на ЕК иска от
члена на ЕК да подаде оставка или обяснява своите причини.

290

§ 4. Организация на ЕК
574. Както всяка институция ЕК е компетентна сама да се произнася по вътрешната си организация. Наложените от договора задължения са ограничени.
ЕК взема решенията си с мнозинството от членовете, които я съставят,
като фиксирането на кворума е оставено на вътрешния правилник, който налага присъствието на мнозинството от членовете (чл. 5). ЕК приема
вътрешния си правилник (JO, L 308 du 8 décembre 2000, p. 26, изменен с
решение от 15 ноември 2005 г., JO L 347/83 du 30 décembre 2005).
575. Именно в този правилник трябва да се търсят правилата, които регулират функционирането на ЕК. ЕК заседава по принцип веднъж седмично
и заседанията не са публични. Членовете са задължени да присъстват
на заседанията, а да отсъстват – само с разрешение на председателя. В
отсъствие на комисар неговият началник на кабинета по покана на председателя може да изрази позицията на отсъстващия член. Член на ЕК
може да поиска разглеждането на въпрос да бъде отсрочено за следващо
заседание, като нов доклад може да бъде поискан само от ЕК. Решенията
се вземат с гласуване по време на заседанията. Все пак с цел да се облекчи дневния ред е възможно да се използва писмената процедура, ако
предложението събере съгласието на засегнатите отдели и благоприятното мнение на правната служба. Даден член може да поиска въпросът да
бъде подложен на обсъждане, при което той ще бъде вписан в дневният
ред на следващото заседание на ЕК. Освен това ЕК може да делегира на
един от членовете си задължението да предприеме от нейно име „ясно
дефинирани“ управленски или административни мерки и особено подготвителните актове, които подлежат на приемане в някои от следващите
заседания на колегията. Заседанията на ЕК се подготвят от срещи на началниците на кабинетите на комисарите. ЕК е подпомагана от генералния
си секретариат, който наброява около 22 000 чиновници и агенти.

Раздел 2. Функции на ЕК
576. Функциите на ЕК са изброени в чл. 211 от ДЕО. Тя следи за изпълнението на договора, дава препоръки и становища, разполага със собствени
правомощия за вземане на решения и участва при изготвянето на актовете на СМ и на ЕП, упражнява възложените є от СМ изпълнителни правомощия. Изброяването в чл. 211 далеч не е изчерпателно и пропуска да
спомене функцията на вътрешен и външен представител на ЕО, която
произтича от други разпоредби на ДЕО.
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§ 1. Правото на инициатива
577. ЕК разполага с почти пълен монопол по отношение на правото на инициатива в ЕО, защото СМ се произнася основно по предложение на ЕК.
Това правомощие е допълнено от разпоредбите на чл. 250 § 1 ДЕО, който
предвижда, че когато СМ се произнася с квалифицирано мнозинство по
предложение на ЕК, той може да се отклони от предложението само с
единодушие. В началото тази разпоредба е насочена към защитата на
малките държави от доминирането на големите. Предполагало се е, че
когато прави предложения от общ интерес, ЕК ще има точно предвид
интересите на всички държави – малки и големи. Правилото на чл. 250
препятства мнозинство от големи държави да омаловажава малките, ако
те се ползват с подкрепата на ЕК. Това изискване губи своя смисъл при
разширяването и при последователните изменения на оразмеряването
на гласовете, които не предоставят вече квалифицираното мнозинство на
коалиция от големи държави. Това позволява на ЕК да се противопостави
на вземането на решение в СМ, когато дори и една ДЧ поддържа нейната
гледна точка. Поради тази причина по време на преговорите в Амстердам
Германия предложи единодушието да бъде заменено със свръхквалифицирано мнозинство. Това предложение не е прието, тъй като ЕК винаги е
знаела как да използва интелигентно този прерогатив и да търси компромис ,когато има голямо мнозинство от ДЧ. Това е от интерес за ЕК, защото, ако тя откаже да отстъпи от позициите си, СМ не би могъл нито да ги
измени с единодушие, нито да ги приеме с квалифицирано мнозинство. От
момента, в който види текста си приет, ЕК трябва да покаже определена
гъвкавост. В противния случай няма никакво съмнение, че реформата на
правилото ще влезе пак в дневния ред.
578. Монополът върху правото на инициатива е едно от основните оръжия на
ЕК. Тя разполага, на първо място, с избора на момента за представяне
на предложението. Освен това, когато СМ се произнесе с квалифицирано
мнозинство, чл. 205 є поверява правомощие за преговори със СМ, както
вече стана ясно. Тази роля бе силно ограничена от практиката на единодушието, произлязла от Люксембургския компромис. Доколкото СМ решава
по принцип с единодушие, той винаги може да се отклони от предложение
на ЕК. Връщането към практиката на квалифицираното мнозинство вследствие на ЕЕА позволи на ЕК да получи първоначалното си място.
579. Монополът на ЕК над правото на инициатива някога е бил оспорван от
ЕП, който желаеше по примера на националните парламенти да разполага сам с това право. Претенциите на ЕП, колкото и умерени да са,
винаги са се сблъсквали с противопоставянето на ЕК. По този начин ЕК

292

580.

581.

582.

583.

отказа да консултира формално ЕП преди да предприеме инициатива,
въпреки че го информира. В ДЕС също не е признато правото на ЕП на
инициатива. Въпреки това обаче той има това право. В действителност
съгласно чл. 192 „ЕП може с мнозинство от своите членове да поиска от
Комисията да внесе подходящо предложение по въпрос, по който според
него е необходимо приемането на общностен акт по прилагане на този
Договор“. Тази разпоредба не отива по-далеч от предишната практика,
при която ЕП предлагаше на ЕК определени законодателни инициативи.
Нейната ефикасност зависи най-общо от натиска, който може да упражни ЕП върху ЕК.
Ето защо заплахата за монопола върху правото на инициатива на ЕК не
идва от исканията на ЕП за право на инициатива, което той може да използва само в много редки хипотези. Заплахата произлиза от тенденцията за установяването на пряк диалог между ЕП и СМ в рамките на законодателната процедура. В рамките на процедурата за сътрудничество,
въведена с ЕЕА, ЕК успя да запази контрола си върху предложенията
до края на процедурата, защото само измененията на ЕП, преповторени
от нея в изменено предложение, се изпращат на СМ, който може да се
произнесе само с единодушие. В рамките на процедурата за съвместно
приемане на решения правото на инициатива на ЕК е още по-ограничено, защото в етапа на помирителната процедура между ЕП и СМ двете
институции са свободни да приемат необходимите разпоредби, без да
може ЕК да се противопостави.
Чл. 208 от Договора разрешава на СМ да поиска от ЕК да му отправи
предложения. Разбира се, ЕК е свободна да се съобрази или не с това
искане. Често се случва така, че за да бъде прието решение, ЕК се ангажира да отправи други поискани предложения към СМ. От друга страна,
ЕК често се е защитавала от нормативната лудост, в която я подозира
общественото мнение.
Правото на инициатива на ЕК среща конкуренция в някои области. В
рамките на ИВС ЕЦБ има признато право на инициатива (чл. 107, § 5 и
чл. 111). Освен това чл. 115 налага на ЕК да проучи представените от СМ
или ДЧ предложения и да предаде в срок своите заключения на СМ. В
рамките на разпоредбите относно визите, правото на убежище, имиграцията и на други политики, свързани със свободното движение на хора,
ДА предоставя на ДЧ правото на инициатива за период от пет години,
след което ЕК ще покрие целия монопол върху правото на инициатива,
но ще трябва да проучва всяко искане за предложение, идващо от ДЧ.
Преди няколко години беше често срещано явление да се използва упражняването на правото на инициатива от ЕК. На нея є се придаваше универ-
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салното право на хармонизация, без да се имат предвид националните
специфики. Това е една от причините, поради които принципът за субсидиарност е въведен в ДЕС. В действителност критиките бяха пресилени
и най-често се основават повече на слухове отколкото на факти. Освен
това в много от случаите предложенията на ЕК са вследствие на искане
от ДЧ. От направените от ЕК проучвания става ясно, че 35 % от нейните
предложения произтичат от необходимостта да се приеме международно
споразумение. 25 до 30 % от предложенията целят или адаптирането на
законодателни актове към икономическото или техническото развитие,
или кодификацията на съществуващи норми. Исканията на ЕП, на СМ и
на икономическите единици са поначало 20 %, докато 10 % от тях са актове, наложени от Договорите или от производното право (като годишното
определяне на цените на селскостопанските продукти). С други думи, броят на предложенията, идващи по инициатива на ЕК, е много ограничен (5
до 10 %). Отправените към ЕК упреци изглеждат силно преувеличени. От
това произлиза, че тя трябва да бъде особено внимателна и да избягва да
дава систематично ход на исканията, които са отправени към нея. Сегашната политика поставя акцента повече върху качеството, отколкото върху
количеството. Всички важни инициативи са придружени от задълбочено
проучване с цел да се изясни на законодателите ефекта от предложените
мерки за конкурентоспособността, последствията в социалната сфера и
върху околната среда.

§ 2. Изпълнителни правомощия
584. Въпросът за изпълнителните компетенции от дълго време е в центъра
на общностния институционен дебат. Никой не оспорва факта, че материалното изпълнение на общностните норми по принцип принадлежи на
ДЧ. Чл. 10 от ДЕО налага на ДЧ да вземат всички необходими мерки, за
да осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от актовете на
институциите на ЕО. Често се случва прилагането на общностна норма
да изисква приемането на регламент за изпълнението. Този регламент
се приема от ДЧ, които най-добре могат да оценят начините, по които
общностната норма може да бъде приложена в национални рамки.
585. Някога ЕК е виждала в това прилагането на принципа на субсидиарността и това виждане е в основата на предложенията є за єерархията на
нормите в рамките на ДЕС. В действителност тя предлага мерките за изпълнението на общностните закони да бъдат вземани или от ДЧ, или от
ЕК (вж. J. Delors, Le principe de subsidiarité, contribution au débat, colloque
de l’Institut européen d’administration publique, Maastricht, 21 mars 1991).
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586. Не е даден ход на предложенията на ЕК по време на МПК, но принципът,
според който прилагането на Общностното право произтича по принцип
от ДЧ, никога не е бил оспорван. От друга страна, ако правилото за пропорционалността налага общностната мярка да не надхвърля необходимото за постигането на заложените в Договорите цели, упражняването на
изпълнителните компетенции на ЕК ще бъде подчинено на това правило.
Приемането на изпълнителни мерки трябва да бъде оставено на ДЧ, доколкото не е необходима намесата на ЕО (вж. по-нататък № 786).
587. Все пак ЕК често си е присвоявала правото сама да предприема мерки за
изпълнение на общностните норми. Авторите на Договора не пожелаха
да закрепят това положение и чл. 202 прави СМ титуляр на изпълнителната компетентност на общностно равнище. Когато е предвидено приемането на изпълнителни норми по общностните актове да се осъществи
на общностно равнище, на СМ принадлежи задължението да делегира
на ЕК компетентността да приеме тези норми. Делегирането е принципът, но СМ може да си запази в специфични случаи правото той самият
да приема тези правила (по този въпрос изцяло вж. по-надолу № 758).
Чл. 211 отразява тази реалност, като посочва, че ЕК „осъществява възложените є от Съвета правомощия за изпълнение на приетите от него разпоредби“. С други думи, ЕК разполага с право на изпълнение вследствие
на изрично делегиране от законодателя (за процедурата по приемане на
актове за изпълнение вж. по-нататък № 769). Освен правото да приема
изпълнителни норми ЕК разполага и с истински управленски правомощия.
В бюджетната област чл. 205 є поверява задачата да изпълнява бюджета,
което є налага управлението на общностните фондове. И в този случай,
с изключение на счетоводното изпълнение на бюджета, правомощията
на ЕК може да бъдат обхванати от приложението на чл. 202 (решение от
24 октомври 1989 г., Commission c/ Conseil, affaire 16/88, rec. 3457). КЕ
предвижда децентрализиране на правото на изпълнение, поверявайки го
и на ЕК, но ясно подчертавайки, че по принцип изпълнителните правомощия принадлежат на ДЧ и че изпълнението на общностно равнище не
трябва да бъде изключение (вж. по-нататък № 784).

§ 3. Право на надзор
588. ДЕО натоварва ЕК със задачата да следи за прилагането на Договора и за
тази цел є предоставя специфични правомощия в областта на конкуренцията и на дерогационните мерки, както и задължението да започне ефективни действия, ако ДЧ не изпълнява задълженията си. По отношение на
неизпълнението на задълженията от страна на ДЧ чл. 226 разрешава на

295

ЕК, след като е дала възможност на съответната държава да представи
своите съображения, да издаде мотивирано становище по въпроса, ако тя
смята, че тази ДЧ не е изпълнила свое задължение по Договора. Ако съответната държава не се съобрази с това становище, ЕК може да сезира
СЕО, който да констатира неизпълнението на задължението. Тук става
въпрос за изцяло присъща на ЕК привилегия, която единствена разполага
с възможността да започне съдебно преследване.
589. Действайки служебно или по жалби, ЕК е разработила цяла процедура,
позволяваща да се регулира неизпълнението на задълженията, преди
да се стигне до съдебната фаза по чл. 226. Въпреки успеха на досъдебната фаза, която позволява да се разрешат 80 % от случаите, броят
на хипотезите за неизпълнение на задълженията се увеличава. Беше
предложено да се предвиди процедура за парична санкция срещу ДЧ и
това предложение бе включено в ДЕС. Чл. 228 предвижда, че ако ДЧ не
вземе необходимите мерки за изпълнението на решението на СЕО, ЕК
може след мотивирано становище, което не е последвано от действия,
да поиска от СЕО да наложи на засегнатата ДЧ периодична имуществена санкция или глоба. В свое комюнике от 5 юни 1996 г. ЕК уточнява
начините за прилагане на чл. 171 (настоящ чл. 228). За определянето на
размера на периодичната имуществена санкция ЕК използва за основа
тежестта на деянието, неговата продължителност и необходимостта да
се осигури възпиращ ефект на санкцията (Com. 96/07, JOCE C 242 du
21 août 1996 и решение от 8 януари 1997 г. за начина на пресмятане
на имуществената санкция). Този член е използван за пръв път срещу
Гърция през 2000 г. КЕ консолидира системата, като позволява на ЕК да
поиска от СЕО да наложи имуществени санкции, когато ЕК констатира
неизпълнение на задълженията в случаи на неприлагане на мерки за
транспониране на директива, а не вследствие на отделна следваща процедура. Този, който не е изпълнил задължението си, ще бъде принуден
да приложи правилото възможно най-бързо.
590. Дали тази процедура представлява абсолютно лекарство? На практика
съществуват различни видове неизпълнение на задълженията. Някои
се дължат на нехайство от страна на националната администрация и се
преодоляват при започването на фазата на проверки от ЕК. Също така
има и неизпълнение на задълженията, които са насочени към това да се
позволи на ДЧ да се възползва още известно време от благоприятна за
нея ситуация, като не се подчинява незабавно на общностните изисквания. Друг вид неизпълнение на задълженията може да се дължи на
технически трудности при прилагането на общностния текст. Те могат
да бъдат избегнати чрез по-доброто включване на националните адми-
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нистрации по време на процеса на изработване на общностните мерки и
чрез тясно сътрудничество с ЕК. Някои ДЧ са затруднени с прилагането
на свързани с вътрешната им сигурност мерки. Такъв беше случаят с
Белгия поради проблеми с разпределението на компетенциите между
държавата, Общностите и регионите, или с Италия поради лошото изпълнение на законодателя. При тази хипотеза финансовите санкции
са неефективни и всяка ДЧ трябва да намери решение във вътрешен
план. Финансовите санкции могат най-много да ускорят постигането на
по-адекватно вътрешно виждане по този проблем. Освен това дадена
държава може да не прилага общностните норми, тъй като се опасява
от реакцията на общественото мнение на гражданите си. В този случай
санкционирането є е благоприятен за нея изход, тъй като є помага да
не носи отговорност за мярката на ЕО, като показва, че е направила и
невъзможното, за да запази националните интереси. На този етап наказанието е абсолютно достатъчно.
591. Имуществените санкции имат резултат само в случай на трайно неизпълнение и точно за този случай те са въведени, защото договорът въвежда системата за имуществени санкции, наложени от СЕО по искане
на ЕК, ако дадена ДЧ не е взела мерки по изпълнението на предишно
решение при неизпълнение на задълженията по този договор. В това
отношение санкциите изглежда са ефикасни, защото първите заплахи
със санкции накараха засегнатите ДЧ да изпълнят решенията на СЕО.
Трябва да се добави, че юриспруденцията на СЕО по делото Francorich,
която позволява подвеждането под отговорност на държавата в случай
на нетранспониране на директива, също е ефикасно средство (решение
от 19 ноември 1991 г., affaire C 6/90, Francorich c/ Etat italien, rec. I-5357).
592. ЕК търси средства, с които да предотврати нарушенията и да направи
по-ефикасно третирането на нарушителите. Предотвратяването почива
върху тесните контакти с националната администрация, особено при
транспонирането на директивите. Що се отнася до третирането на нарушенията, като се има предвид броят на жалбите (около 2000), ЕК иска
да дефинира приоритетите при проучването им по начин, който ще є
позволи да разгледа спешно най-тежките случаи на неизпълнение на
задълженията. Желателно е също да се даде предимство на исковете
пред националните юрисдикции, особено като се предвиди достъп до
съд в някои специфични случаи (като информирането на обществото по
въпроси на околната среда). При тази хипотеза частното лице има право
на иск, признато от Общностното право, който му позволява да заведе
дело за нарушение на Общностното право пред национален съдия. В
крайна сметка, за да улесни разглеждането на жалбите от частни лица,
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ЕК създаде система от национални служители, към която жертвата на
трансгранично нарушение може да се обърне. Националният център
трябва да се обърне към центъра в другата ДЧ, в която е възникнал
проблемът. Ако този център приеме искането, той разполага с десет
седмици, за да даде положителен или отрицателен отговор. Тази т.нар.
SOLVIT система не замества процедурата за неизпълнение на задълженията, но ако отговорът е незадоволителен, винаги е възможно да
се сезира ЕК. SOLVIT предлага удобен начин за бързо разрешаване на
проблемите, които засягат частните лица, без те да бъдат задължени да
прибягват до тежката и несигурна процедура на съдебния иск.
593. Що се отнася до възложените на ЕК компетенции в областта на конкуренцията, ЕК ръководи тази политика, контролира сливането на предприятията, а Регламент 1/2003 є позволява да налага имуществени санкции и глоби на предприятията, които допуснат нарушения (JO L 1/1 du 4 janvier 2003
този регламент преповтаря разпоредбите на предишния регламент).

§ 4. Представителни функции
594. Представителството на ЕК по вътрешния ред на ДЧ се основава на разпоредбите на чл. 282 (предишен чл. 211) от ДЕО. Що се отнася до външното представителство, прието е ЕК да упражнява правото на активна
легация чрез посредничеството на делегациите си към ДЧ. За правото
на пасивна легация акредитивни писма се предоставят на председателя
на ЕК и на действащия председател на СМ. Чл. 300, § 1 поверява на ЕК
задачата да води преговори от името на ЕО на основата на мандат от
СМ и в рамките на директивите, които СМ може да адресира до нея.
Заключение
595. След края на мандата на комисията „Делор“ влиянието на ЕК изглежда
намалява постоянно. Това положение изглежда парадоксално, защото
след влизането в сила на ДЕС правомощията на председателя на ЕК
при съставянето и ръководенето на колегията са значително увеличени.
Освен това ЕСв е приел за правило да избира един от своите бивши
или настоящи членове за председател на ЕК. Независимо от въпроса
за личността, настоящото положение на ЕК предполага обективни разсъждения. Най-важното от тях е свързано с положението по отношение
на ЕП. Дълго време съюзът между ЕК и ЕП е бил един от неотменимите
елементи на междуинституционните отношения. Преди Маастрихт ЕП не
можеше да се надява да оказва влияние върху СМ освен чрез посредни-

298

чеството на ЕК. Създаването на процедурата за съвместно вземане на
решения позволи установяването на преки отношения между ЕП и ЕК.
С други думи, съдействието на последната вече не е незаменимо. По
същото време ЕП е увеличил контрола си, което накара ЕК да прехвърли определени правомощия на ЕП чрез подписването на междуинституционни споразумения и на кодекс за поведение. ЕК обаче може да се
надява да влияе на СМ, само ако тя изразява позицията си абсолютно
независимо, което вече не е възможно предвид задълженията, които я
свързват с ЕП. При тези условия е по-полезно СМ да преговаря директно с ЕП. Изоставяйки положението си на арбитър между ЕП и СМ, ЕК
може само да загуби авторитета си. Единственият изход от ситуацията е в засилването на ЕК по отношение на ЕП. Това обаче изисква да
се направи избор, за който авторите на Договорите не са били готови
– или да се приеме идеята за парламентарен тип система и се въведе
възможността да се разпуска ЕП, или да се избере строгата система
на разделение на властите и се отмени правото на вот на недоверие
на ЕК. И в двата случая ЕК ще открие отново политическата ширина на
действие, която в момента є липсва. Вторият фактор, който намалява
ролята на ЕК, произлиза от това, че тя играе второстепенна роля в найважните сфери на дейност на ЕС. Валутното управление е подчинено на
централна независима банка. Ролята на ЕК е второстепенна във втория
стълб и слаба в третия. В тези отрасли ролята на ЕК не може да надвишава тази на говорител на правителството, функция, която освен това
в ОПВРС се изпълнява от генералния секретар – върховния представител на ЕС. По същия начин в областта на икономическата политика,
политиката по заетостта или социалната политика отвореният начин на
сътрудничество доведе до това да се поверят основните правомощия на
членовете на ЕСв, като в момента ЕК заема второстепенно място в процеса. Накрая решенията от Ница за състава на ЕК я превръщат в колегия, в която са представени по равно всички ДЧ. Това може да доведе до
приемането на решения с мнозинството от комисарите, които всъщност
са с националност на малки държави. Съмнително е, че при тези условия легитимността на ЕК по отношение на ЕП и СМ ще бъде засилена.
С други думи е възможно положението на ЕК да не бъде подобрено,
без да бъдат направени основни промени в общностната институционна
архитектура. КЕ оставя за едно десетилетие ЕК да бъде съставена от
по един представител на ДЧ, което всъщност е фактор за отслабване на
влиянието. Разбира се, ЕК черпи легитимност от назначаването си, но
ще може ли да бъде независима по отношение на ЕП, както претендира,
че е по отношение на СМ. Авторитетът є зависи от това.
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Глава ІV. Контролни институции и органи
596. Контролът над общностните дейности се осъществява на различни равнища. Европейският парламент осъществява политически контрол. Във
връзка с този контрол европейският омбудсман, който не е институция
по смисъла на Договора, а по-скоро независим административен орган,
контролира дейността на общностната администрация. Съдебният контрол е функция на Съда на Европейските общности. Накрая бюджетният
контрол е компетентност на Сметната палата, която придоби ранг на
институция с ДЕС.

Раздел 1. Съд на европейските общности
597. Според чл. 220 на Договора „СЕО осигурява спазването на правото при
тълкуването и прилагането на Договора“. Въпреки тази обща формулировка Съдът на Европейските общности, както всички други институции,
разполага единствено с предоставена компетентност и може да осъществява контрол в рамките на и според производствата, определени
от Договорите. Като се основава на чл. 220 обаче, СЕО тълкува широко своята компетентност. Така, въпреки че Договорът не предвиждаше
възможност актовете на Европейския парламент да бъдат атакувани
по съдебен ред, Съдът прие да разглежда искове срещу тях. СЕО основа това свое решение на констатацията, че след като ЕО е правова
общност, общностната юрисдикция има правомощието да гарантира,
че Парламентът няма да засяга компетенциите на другите институции
или на държавите членки, и няма да превишава границите на своите
правомощия (CJCE, 23 avril 1986, Les Verts c/ Parlement européen, aff.
294/83, rec. 1339). Поради мотиви от същото естество (да гарантира
институционното равновесие, предвидено в Договорите) Съдът признава активна легитимация на Европейския парламент в производството
за отмяна неправомерни актове на институциите (CJCE, 22 mai 1990,
Parlement c/ Conseil, aff. C-70/88, rec.I-2041). Макар тези нововъведения
да стават факт в първичното право по-късно, с Договора от Маастрихт,
СЕО проявява категорична воля да осигури пълното осъществяване на
функцията, възложена му от чл. 220. Съдът придава такова значение
на тази норма, че в становището си относно Европейското икономическо пространство посочва, че не е възможно той да бъде изключен по
реда на чл. 238 (нов чл. 310) (CJCE, 14 décembre 1991, rec. I-6079). Въз
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основа на това становище се поражда дебат за висшия конституционен
характер на чл. 220. В действителност обаче в своето становище СЕО
изключва възможността чл. 220 да бъде ограничен или изменен чрез
изменение в друга норма на договора (вж. по-долу № 846).
598. СЕО не изчерпва сам по себе си общностната съдебна система. Той
всъщност е най-високата част на айсберга, тъй като съд на общо основание по прилагането на Общностното право е националният съд, а
СЕО осигурява регулирането на цялата система чрез производството
по преюдициални въпроси, предвидено от чл. 234 от ДЕО. Договорът не
създава отношения на єерархия между националните съдилища и общностния съд. Регулирането на система се осъществява чрез тази норма
и почива основно на специфичен механизъм на сътрудничество между
общностната и националните юрисдикции.
599. Освен това, под събирателното понятие „съд“ от 1988 г. съществуват
две съдебни инстанции, като част от делата се разглеждат като първа
инстанция от Първоинстанционния съд под контрола на СЕО, пред който могат да бъдат обжалвани решенията на първия. Определени дела
се разглеждат като първа и последна инстанция от СЕО. Създаването
през 2005 г. на Специализирания съд за публичната служба изгражда и
трета съдебна инстанция.
600. По признанията на самата общностна юрисдикция днес СЕО е жертва
на собствения си успех и положителният ефект от създаването на ПИС
достигна своя лимит. Средната продължителност на едно дело минава
двадесет и пет месеца, което е още по-неприятно предвид факта, че
преюдициалните производства са свързани с висящи национални дела,
което забавя тяхното разглеждане. СЕО и ПИС представиха на Съвета
общ аналитичен документ (Бъдещето на съдебната система на ЕС, 10
май 1999 г.), в който се предлагаха комплекс от решения с оглед преодоляването на тази ситуация. Въпросът беше поставен и в дневния ред на
междуправителствената конференция през 2000 г. СЕО впрочем представи и краткосрочни предложения във връзка със самата конференция.
Освен отдавнашното искане на Съда да приема самостоятелно процедурните правила за своята дейност, беше предложено и създаването на
специализирани съдилища, ограничаване възможностите за обжалване
решенията на ПИС и предоставяне на тълкувателна компетентност на
ПИС. Договорът от Ница реализира някои от тези искания на общностната юрисдикция, в частност относно създаването на специализирани
съдилища. Относно други предложения беше преценено, че е достатъчно да бъдат направени промени в Устава и Правилника на СЕО.
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§ 1. Състав на СЕО
601. СЕО се формира от по един съдия от всяка държава членка и от осем
генерални адвокати. Конституцията не изменя тази формула. Досегашната практика е да бъде излъчван по един генерален адвокат от четирите
големи държави членки, като останалите се излъчват последователно от
другите държави членки. По време на МПК в Ница беше поставен въпросът за реформа на системата в светлината на предстоящото разширяване
на Съюза. Възможно решение беше да се запази численият състав от 15
съдии, независимо от броя на държавите членки, като по този начин се
гарантира връзката и колегиалността в работата на Съда. Авторите на Договора обаче прецениха, че участието в СЕО на съдия от всяка държава
членка допринася чрез представителството на всички правни системи за
голямата легитимност на Съда. Зачитането на националните юрисдикционни системи, разбира се, е претекст, тъй като те представляват няколко основни модела и правни тенденции, които спокойно могат да бъдат
представени в състав от 15 членове. Освен това, тъй като изключително
рядко всички съдии заседават в пленарен състав, представителството на
всички правни системи не е налице при обсъждането на отделен случай.
Участието на съдия от всяка държава членка обаче е оправдано от гледна
точка легитимността на Съда. Решенията на СЕО несъмнено ще бъдат
по-лесно приемани от националните юрисдикции, когато те не разглеждат
общностния съд като „чужда власт“.
602. Съдиите и генералните адвокати се определят по общо съгласие между
правителствата на държавите членки. В действителност всяка държава
членка прави свое предложение. Не е предвидено участие на институция на Общността в определянето на съдиите. Доколкото институциите се явяват страни в производствата пред Съда, би противоречало на
принципа на независимост на СЕО някоя от тях да има отношение към
неговото формиране. Може да се възрази, че държавите членки също
са страни в делата пред Съда, но следва да се има предвид, че назначаването на един съдия е акт не на една държава членка, а на всички
държави членки, взети заедно. Без да изменя реда на определяне на
съдиите, Конституцията предвижда да бъде възложено на комитет от
7 членове (бивши съдии в СЕО или ПИС, съдии във върховните национални съдилища, юристи с голям авторитет) да излага становище по
кандидатурите. Един от членовете на този комитет следва да бъде излъчван от Европейския парламент. Създаването на този механизъм на
пресяване на кандидатурите от специален комитет има за цел да стимулира държавите членки да бъдат по-внимателни относно качествата и
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юридическата компетентност на техните кандидати. Такъв комитет беше
формиран за определянето на кандидатите за Специализирания съд за
публичната служба, като неговите препоръки бяха взети предвид при
назначаването на съдиите.
603. Членовете на СЕО се назначават за срок от шест години, като съставът
на Съда се обновява наполовина веднъж на всеки три години. В определен етап се обсъждаше възможността да се премине към формула
на еднократен дванадесетгодишен мандат. Подобно решение, което се
подкрепя от СЕО, би утвърдило независимостта на членовете на Съда и
би гарантирало приемственост в неговата работа. Предложението обаче не беше възприето.
604. По отношение на членовете на СЕО не следва да съществува никакво
съмнение относно тяхната независимост, Необходимо е да са изпълнени
както условията за заемане на висша съдебна длъжност в тяхната държава членка или да са специалисти с общопризнати качества. В действителност основната част от членовете на Съда са висши магистрати.
605. Уставът на СЕО предвижда, че съдиите трябва да положат клетва да
изпълняват функциите си при пълна безпристрастност и да пазят в
тайна обсъжданията в Съда. Те не могат да бъдат освободени, освен
в случай на нарушение на задълженията им, като решението за това
следва да бъде прието единодушно от останалите съдии и генерални
адвокати. Чл. 13 от Устава предвижда възможността да бъдат определяни помощник-докладчици, които да подпомагат Съда и в частност
съдията докладчик в разглеждането на делата. Това решение беше
прието от Съвета с единодушие по предложение на Съда. Към настоящия момент обаче тази възможност не е прилагана. Съдиите се подпомагат от референти, които те избират свободно.

§ 2. Организация на Съда
606. Освен правилата, уредени в Договорите, редът на организация и работа
на СЕО се определя в неговия Устав и в Процесуалния му правилник.
Уставът е уреден с протокол към Договора, чиито дял ІІІ, който се отнася
до процедурата, може да бъде изменян само с единодушие от Съвета,
след консултиране на Европейския парламент и Комисията. Процесуалният правилник се приемаше от Съда и трябваше да бъде утвърден с
единодушие от държавите членки По искане на СЕО Договорът от Ница
смекчи правилата относно приемането на Устава и Процесуалния правилник на Съда, за да позволи по-бързото адаптиране на организацията
на СЕО към еволюцията на съдебното производство. Всички разпоредби
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на Устава с изключение на дял І, който урежда положението на съдиите
и генералните адвокати, могат да бъдат изменяни от Съвета с единодушие. Що се отнася до утвърждаването на Процесуалния правилник,
затова вече е достатъчно постигането на квалифицирано мнозинство.
Конституцията смекчава още повече уредбата на Устава, тъй като с изключение на дял І и чл. 64 (езиков режим) останалите текстове ще могат
да бъдат променяни с европейски закон по предложение на Комисията
или на Съда (чл. ІІІ-381).
607. Съдиите избират Председател на СЕО за срок от три години. Освен общо
ръководство работата на Съда председателят налага обезпечителни мерки, когато това се налага по дела, заведени пред СЕО. Съдът определя за
срок от една година председателите на отделения и първия генерален адвокат, който разпределя делата между генералните адвокати. СЕО формира състави от трима и петима съдии. Съставите не са специализирани.
Формира се и един голям състав от 11 съдии, който заседава, когато една
държава членка или институция, страна по производството поиска това.
СЕО може да заседава в пълен състав, когато делото, по което трябва да
се произнесе има изключително значение, също както и когато следва да
се произнесе, по освобождаването на европейския омбудсман, на членове на Комисията или Сметната палата. Секретарят на Съда отговаря за
неговата администрация, както и за движението на делата.
608. Производството пред СЕО има писмена и устна фаза. Писмената фаза е
свързана с размяната на становища между страните. След приключване
на тази размяна съдията докладчик изготвя доклад по делото. Следва устната процедура. Ако страните са съгласни с това, или в извънредни случаи СЕО може да реши да не провежда устна фаза. В рамките на устната
фаза страните представят своите пледоарии. Времето за представяне е
ограничено. На страните обикновено се поставят въпроси. След приключване на устната фаза следва представяне заключенията на генералния
адвокат. Той трябва да подходи напълно безпристрастно и да предложи
решение на Съда. Оттам нататък се провежда заседание за постановяване на решение. Решение се приема от съответния състав или от целия
състав на СЕО. Не може да бъдат изнасяна информация относно това какви са били позициите на отделните съдии. Не се излагат особени мнения.
Ако делото не повдига никакъв нов правен въпрос, Уставът допуска Съдът
да постанови решение без заключения на генералния адвокат.
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§ 3. Първоинстанционен съд
609. ПИС беше създаден заради претрупването на Съда с дела, особено със
спорове по правоотношения, свързани с общностната служба и с конкуренцията. Създаването на ПИС имаше за цел да позволи да бъде разтоварен СЕО от определени категории дела, за да може да ускори разглеждането на производствата, с които остава ангажиран. Създаването на
ПИС стана възможно след ЕЕА. След това ДЕС разширява възможността
да се прехвърлят дела от СЕО към ПИС (чл. 225). Първоначално ПИС
бива прикрепен към Съда, но Договорът от Ница засили автономността на
Първоинстанционния съд, като премахва изричното указване на връзката
между СЕО и ПИС. Конституцията изменя наименованието на ПИС в „Главен съд“ (трибунал), за да подчертае, че това вече е основният съдебен
орган за решаване на дела, заведени от частноправни субекти.

А. Компетентност на Първоинстанционния съд
610. Чл. 225 предвиждаше, че ПИС е компетентен да разглежда като първа
инстанция дела за отмяна на неправомерни актове на Общността, дела
за установяване неправомерно бездействие на общностните институции, дела за извъндоговорна отговорност на ЕО, също както и дела относно общностната служба и дела по международни договори, в които е
включена клауза, предоставяща компетентност на ПИС. Същевременно
СЕО остава компетентен да решава дела, заведени от институциите,
от държавите членки и ЕЦБ. Към настоящия момент се обсъжда евентуалното прехвърляне към ПИС на делата за отмяна на изпълнителни
актове, заведени по искане на държава членка. Делата по преюдициални въпроси също са в компетентност на СЕО. Следователно Съдът
запазва монопола над тълкуването на Общностното право и преценката
на действителността на общностните актове по питане на националните
съдилища. Договорът предвижда, че Уставът на СЕО може да предвиди
прехвърлянето на ПИС на компетентност да разглежда преюдициални
въпроси в определени области, но това решение все още предизвиква
противоречиви реакции.
611. Решенията на ПИС могат да бъдат обжалвани пред СЕО. Обжалване е
допустимо единствено в случай на нарушаване на Общностното право.
Следователно Съдът не може да преразгледа установените от Първоинстанционния съд факти по делото. Обжалването няма суспензивен ефект.
Ако СЕО приеме жалбата за основателна, той може да реши случая или
да го върне за ново разглеждане в ПИС, който е обвързан от решението
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на Съда. Ако ПИС бъде натоварен да се произнася по преюдициални въпроси, обжалването на преюдициалните му решения няма да бъде възможно, защото това би забавило прекомерно производството. Затова е
предвидено първият генерален адвокат да има правото да предложи на
СЕО в срок от един месец да преразгледа решението на ПИС по даден
преюдициален въпрос. От своя страна, ПИС ще може да препраща към
СЕО делата, за които счита, че „предполагат да бъде постановено принципно решение, което може да засегне единството и взаимосвързаността
на Общностното право“ (чл. 225 от ДЕО и чл. 62 от Устава на Съда).
612. Договорът от Ница предвижда също възможността Съветът с единодушие да реши създаването на специализирани отделения, които да
разглеждат определени видови спорове в специфични области. Членовете на тези специализирани отделения се определят от Съвета при
гласуване с единодушие измежду лица, чиято независимост е вън от
съмнение, и които разполагат с необходимия капацитет за изпълнение
на съответните съдебни функции. Такова специализирано отделение в
областта на споровете по общностната служба е създаденият през 2005 г.
Съд за публичната служба. Обсъжда се създаването на специализиран
съд в областта на правото на интелектуалната собственост. Решенията
на специализираните съдилища могат да се обжалват пред ПИС (чл.
225а), а СЕО има възможността преразгледа постановени от ПИС решения, ако прецени, че съществува сериозен риск за единството или
взаимосвързаността на Общностното право (чл. 62 от Устава).

Б. Състав и организация на ПИС
613. ПИС се състои от поне един съдия от държава членка, определен по общо
съгласие, измежду лица, чиято независимост е вън от съмнение и които имат необходимия капацитет за изпълнение на съответните съдебни
функции. Договорът от Ница урежда, че в Устава на Съда следва да бъде
определен брой на членовете на ПИС. В ПИС няма генерални адвокати,
но може да бъде решено, че член на ПИС ще изпълнява функцията на
генерален адвокат. Когато ПИС заседава в пълен състав, той задължително се подпомага от един генерален адвокат. Присъствието на генерален
адвокат е факултативно при разглеждане на делата в съставите на ПИС.
Първоинстанционният съд избира свой председател за срок от три години.
ПИС формира два състава от по петима съдии и два състава от по трима.
Наскоро, за да се ускори разглеждането на делата, ПИС получи и правото при липса на елементи, които представляват особена фактическа или
правна сложност, и когато делото има ограничено значение, да решава
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определени случаи в състав от един съдия. Тази възможност се прилага
за решаване на спорове по общностната служба, но този вид дела бяха
прехвърлени към Съда на публичната служба и ПИС би могъл да се произнася по тях само в случай на обжалване. Тя би могла да се приложи и
по отношение на делата за отмяна на неправомерни актове и за установяване на неправомерно бездействие, когато жалбоподателят е физическо
лице, и поставеният въпрос вече е разглеждан в съдебната практика. Разглеждането на делата в състав от един съдия обаче не е възможно, когато
следва да се прецени действителността на акт с общо действие в материята на конкуренцията, на търговската защита, държавните помощи, в делата относно общата организация на земеделските пазари, освен за дела,
част от група случаи, които имат идентичен предмет, едно от които вече е
разгледано и решено със сила на присъдено нещо. Предвид на възможността за разглеждане на дела в състав от един съдия СЕО напомня, че
понятието акт с общо действие следва да бъде тълкувано в съответствие
с практиката на Съда по чл. 230 и че прилагането на формулата с един
съдия не е възможно, когато въпросът за действителността на един акт се
поставя в хода на разглеждане на делото чрез възражение за законност
или инцидентно (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C-171/00 P, Libиros, rec. I-45).
Процедурата, която се прилага в ПИС, е сходна с тази, която прилага СЕО.
Съветът утвърждава с квалифицирано мнозинство процедурния правилник на ПИС, приет от Първоинстанционния съд и съгласуван със СЕО.
Заключениe
614. Върховните съдилища често се сблъскват с обвинението, че налагат
„съдебно управление“, т.е. че налагат своята преценка над тази на политическите лица. Определени политически среди, в това число и във
Франция, в миналото критикуваха СЕО по този въпрос. Наскоро австрийският канцлер не се поколеба, въпреки че Австрия осъществяваше председателството на ЕС, да упрекне СЕО заради негово решение относно
свободното движение на студенти, което налага на австрийските университети да приемат граждани на другите държави членки при същите
условия, каквито съществуват за австрийските студенти. Той изтъкна, че
Съдът не е в положение да преценява такива въпроси, които са свързани със субсидиарността. Тези оценки са напълно необосновани. На
първо място, Съдът не избира елементите на преюдициалните въпроси,
въз основа на които постановява своя отговор. Възможно е един спор
да има важно политическо значение било поради институционните си
последици, било защото СЕО следва да се произнесе относно правен
въпрос, който има съществена политическа тежест. В тази хипотеза

308

СЕО има единствено възможността да приложи правилата на Договора.
Освен това Съдът често отказва да замени преценката на законодателя
със своята собствена. В един правен спор, който най-често има икономически характер, СЕО признава на законодателя правото на самостоятелна преценка, което не е санкционирано освен в случай на тежко нарушение. Следва да се има предвид и това, че общностният договор е
рамков договор, който предоставя широка възможност за тълкуване. На
Съда понякога се налага да дава отговори на въпроси, които не са били
предвидени в началния етап на развитие на Общностното право, като
отнася към общата рамка на общностната система и нейните цели, което би навело някой на мисълта, че така той осъществява политически
избор. След като авторите на Договора или законодателят са оставили в рамките на първичното или производното право широко място за
съдебно тълкуване, Съдът, който не може да откаже да се произнесе,
не трябва да бъде упрекван за това, че е изпълнил своята мисия, стига постановеното от него да е юридически издържано. Често се налага
СЕО да се произнася поради бездействие от страна на законодателя.
В тази хипотеза последният няма право да се жалва за намеса, която
е можел да предотврати. Показателен в това отношение е дебатът по
директивата за свободно предоставяне на услуги (директивата „Болкенщайн“), при който Парламентът положи всички усилия да извади от
приложното поле на директивата определени сектори, смятайки, че така
тези сектори няма да бъдат подчинени на свободното предоставяне на
услуги. В действителност обаче, след като не влизат в приложното поле
на директивата, тези сектори ще бъдат подчинени на общия режим, развит в практиката на СЕО, който в много отношения е по-либерален от
директивата. Така, когато законодателят не поема своята отговорност,
той не може да отправя упреци към Съда, че прилага общата договорна
уредба. Освен това, доколкото правото е предназначено да дава форма
на политическите отношения, никое тълкуване не може да бъде лишено
от политически ефект, което съвсем не означава, че Съдът се опитва да
замести политическата власт. СЕО не може да санкционира националното законодателство, противоречащо на Общностното право. Ако той
установи противоречия, националният съд е този, който следва да извлече последиците от това. Следователно всичко почива на качеството
на диалога между общностния и националния съд, на убедителността
на СЕО. В този контекст работата на Съда е важна. Той утвърждава основополагащите принципи на примата и директния ефект на Общностното право, които стоят в основата на правния ред на ЕО. Чрез директния ефект СЕО преодолява пропуските на законодателя, като налага

309

при липса на хармонизация принципа на взаимното признаване, който
като бумеранг отключва процеса на хармонизация, предписан от ЕЕА.
В институционен план чрез практиката си относно общностните компетенции, правата на човека и междуинституционните отношения, Съдът
прецизира и укрепва конституционната рамка, очертана от Договорите.
Дори някои негови решения да са били обект на критики, СЕО съумява
да утвърждава и пази своята легитимност, като адаптира Общностното
право към развитието на обществото.

Раздел 2. Сметна палата
615. Сметната палата има за задача да осъществява контрол над финансите
на Общността (чл. 246 до 248). На това основание тя контролира всички
разходи и приходи на ЕО. Създадена през 1975 г. при измененията на
бюджетните разпоредби на Договорите, тя придобива ранга на институция с влизането в сила на ДЕС.
616. Сметната палата се състои от един член от всяка държава членка, чиято
независимост е вън от съмнение и който е участвал във външните органи
за финансов контрол в съответната държава, или притежава специална
квалификация за заемане на тази длъжност. Статусът на членовете на
Сметаната палата е близък до статуса на съдиите в СЕО. В него се поставя акцент на независимостта и се предвижда възможност за предсрочно
освобождаване на член на Сметната палата с решение на СЕО в случай
на нарушаване на задълженията, които той има. Съставът на палатата
се определя с решение на Съвета, прието с квалифицирано мнозинство,
въз основа на предложения на държавите членки след консултиране с
Европейския парламент. Мандатът на членовете на Сметната палата е 6
години, като едно лице може да бъде избирано повече от веднъж.
617. Сметната палата контролира правомерността на приходите и разходите
на ЕО. Тя проверява доколко е налице добро управление на финансовите средства. Палатата приема становища по финансовите регламенти.
В рамките на своите контролни правомощия Сметната палата може да
осъществява проверки по материали и проверки на място. Въз основа
на осъществения от нея контрол се приема Общ годишен доклад на
Сметната палата, а когато е необходимо, могат да бъдат приемани и
специални доклади. Договорът от Амстердам засилва правомощията на
Палатата относно получаване на необходимата информация и є предоставя правото да сезира СЕО в защита на своите прерогативи.
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Раздел 3. Омбудсман
618. Омбудсманът бе създаден с ДЕС, за да сближи европейския гражданин
с ЕС, позволявайки му да депозира жалби, основаващи се на лошото
функциониране на общностната администрация. Той няма статута на
общностна институция.

§ 1. Статут на омбудсмана
619. Статутът на омбудсмана се базира на чл. 195 от ДЕС, според който статутът се приема от ЕП след становище на ЕК и с одобрение на СМ с
квалифициращо мнозинство. Статутът на омбудсмана е приет на 9 март
1994 г. ( JO L 113 du 4 mai 1994).
620. Омбудсманът се избира от ЕП. Той трябва да притежава националността
на някоя ДЧ и да представя гаранции за компетентност и независимост.
Мандатът му е с продължителност пет години и е подновяем. Освен при
изтичане на мандата и при доброволно подаване на оставка, или в случай на служебна оставка СЕ може да прекрати пълномощията му, ако
вече не отговаря на необходимите условия за изпълнение на функциите
си или в случай на тежко нарушение. Функцията на омбудсмана е несъвместима с какъвто и да било изборен мандат или професионална дейност. Омбудсманът трябва да действа независимо, но независимостта
му по отношение на ЕП, който го номинира, приема отчета му, определя
бюджета му и може да започне процедура по сваляне от длъжност, не е
напълно осигурена, въпреки че до този момент като че ли се спазва.

§ 2. Функции на омбудсмана
621. Омбудсманът получава жалби от физически и юридически лица, пребиваващи на територията на ЕО, директно или посредством някой представител в ЕП. Тези жалби трябва да засягат случаи на неправомерно
функциониране на институциите или на общностните органи. Следователно те не могат да засягат прилагането на Общностното право от държавите членки, а първоначално и на дял V и VI от ДЕС. ДА разширява
правомощията на омбудсмана по отношение на дял VI, а с Конституцията изчезва и ограничението по отношение на ОПОВОС. Омбудсманът
може също да действа по своя собствена инициатива, което той вече
направи по повод въпроси като този за публичния достъп до документи
или възрастовото ограничение при наемане на работа в общностната
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администрация. Той не може да извършва проверка на функционирането на съдебната система. Една жалба до него не може да засяга факти,
известни на заинтересованото лице повече от две години преди депозирането є, както и такива, подлежащи на съдебна процедура.
622. Когато омбудсманът прецени, че жалбата е допустима, той провежда
разследване. В противен случай той може да посъветва заинтересованото лице да предприеме други стъпки. Омбудсманът може да разчита
на сътрудничеството на общностните институции. Единствената резерва се състои в това, че последните могат да откажат да му предоставят
поверителна информация по силата на ДЕС или на някой акт от вторичното право, или пък информация, която засяга личния живот или е
конфиденциална по същество.
623. Ако омбудсманът установи случай на лошо управление, той се опитва
да накара засегнатата институция да преодолее тази ситуация. При неуспех той може да отправи препоръка и тогава засегнатата институция
разполага със срок от три месеца, за да вземе мерки или да отговори чрез обстоятелствено становище. Той не може в никакъв случай да
налага решение. Но пък има правото да предоставя на ЕП специален
доклад или да посочва конкретния случай в годишния си доклад до ЕП.
Последният може да реагира чрез публичността, която дава на доклада,
свиквайки анкетна комисия или в по-тежки случаи – гласувайки недоверие на ЕК, когато проблемът е свързан с нея.
624. Равносметката за дейността на омбудсмана е изцяло положителна.
Разбира се, неговите правомощия са ограничени и той получава голям
брой недопустими жалби (повече от 70%). В тези случаи омбудсманът
се принуждава да пренасочва жалбоподателя към компетентната власт.
По допустимите жалби той смята, че успява да действа ефикасно. Основните области на разследванията му засягат публичния достъп до
документи, начина, по който ЕК третира адресираните до нея жалби от
частни лица, и възрастовите ограничения при достъпа до общностните
длъжности. Институциите най-често дават благоприятен отговор на препоръките му.
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Глава V. Общностни органи
625. Освен общностните институции ДЕС посочва определен брой органи,
натоварени със специфични задачи. Омбудсманът, е един от тези органи. Но най-важните са, от една страна, консултативните органи, а от
друга – финансовите институции.

Раздел 1. Консултативни органи
626. ДЕС утвърждава наличието на два консултативни органа: Икономически
и социален комитет и Комитет на регионите. Ако първият, който позволява на икономическите и социалните сили да наложат мнението си при
изготвянето на общностното законодателство, е бил предвиден от УД от
самото начало, то вторият е създаден по-късно с ДЕС.

§ 1. Икономически и социален комитет (ИкоСоКо)
А. Състав и организация
627. Според чл. 257 ИкоСоКо се състои от представители от различни категории на икономическия и социалния живот, а именно производители,
земеделци, превозвачи, работници, търговци и занаятчии, хора със свободни професии и представители на общия интерес. Броят на членовете
от всяка държава членка е фиксиран от чл. 258 на ДЕО. Процедурата по
назначаване на членовете на Комитета е уредена в същата разпоредба.
Членовете се избират за период от 4 години от СМ, който взема решение
с квалифицирано мнозинство на базата на списък, включващ предложенията на държавите членки.
628. Принадлежността към ИкоСоКо е несъвместима с качеството член на
ЕП. Членовете упражняват мандата си напълно независимо и не могат
да бъдат обвързани от императивен мандат. Комитетът избира председателя си и двама заместник-председатели. Членовете са разделени на
3 категории: работодатели, служители и дейности, които не се включват
в никоя от другите две категории. Доколкото председателството се извършва на ротационен принцип между групите, заместник-председателите представляват групите, различни от тази, към която принадлежи
председателят. Комитетът е разделен на специализирани отдели. Той
сам приема вътрешния си правилник.
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Б. Правомощия
629. ИкоСоКо извършва предимно консултативна дейност. Той задължително
бива консултиран в случаите, предвидени в ДЕО. СМ и ЕК могат да му предоставят срок, не по-кратък от един месец, за да даде становище. При изтичането на този срок той може да не приеме становище. Извън тези случаи
ЕС и ЕК могат да изискват становище, когато сметнат за необходимо. И накрая Комитетът може да изказва становище по своя собствена инициатива.
ДА увеличава случаите, в които становището на ИКОСОКО е задължително
и предоставя на ЕП правото да изисква становище от ИкоСоКо.
630. Но дори ролята на Комитета да остава роля на чисто консултативен орган,
той осъществява пълноценно тази си функция и в този смисъл играе полезна
роля на посредник между институциите и икономическите и социалните сили.

§ 2. Комитет на регионите
631. Създаден по модела на ИкоСоКо, Комитетът на регионите (КоРе) е създаден с ДМ (чл. 263 и сл.) като средство за приобщаване на регионите
в процеса на вземане на решения в ЕО. Тази връзка е силно желана от
федералните или силно децентрализираните държави.
632. Както в ИкоСоКо членовете на КоРе и заместниците им се назначават от
СМ с квалифицирано мнозинство по предложение на държавите членки. В началото членството в комитета не е обвързано с качеството на
местен избраник и загубата на един местен мандат не води до загубата
на позицията член на Комитета. ДН променя това положение, уточнявайки, че членовете трябва или да притежават изборен мандат в някое
регионално или местно събрание, или да са политически отговорни пред
някое избрано събрание. Качествата член на Комитета и депутат в ЕП
са несъвместими. Допитването до Комитета следва модела на ИкоСоКо.
ДА предостави и на ЕП правото да изисква становище.
633. ДА разширява областите за задължителна консултация с Комитета на регионите и ги обвърза силно с тези на ИкоСоКо. На фона на увеличаващия
се брой молби за становища комитетът упражнява известна избирателност и понякога отказва да дава становище по технически въпроси, които
според него не предизвикват значителни проблеми за регионите. СМ и
ЕК могат да определят на комитета срок от минимум един месец, в който да приеме становището си. При изтичането на този срок той може да
не приеме становище. Конституцията добавя Комитета на регионите към
списъка с институции, които могат да сезират СЕО с иск за отмяна с оглед
защита на техните прерогативи (чл. III-365, § 3). По този начин ще може да
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се гарантира ефикасността на правото му да бъде консултиран. Трудно е
да се формулира оценка за влиянието на Комитета на регионите поради
относителната младост на тази институция и трудностите, с които са свързани първите години от съществуването є.

Раздел 2. Финансови органи
634. Финансовите органи на EО изпълняват специфични функции, които им
осигуряват независимост по отношение на общностните институции. Това
е причината, поради която те не са институции и се подчиняват на различни правила, дори когато могат да участват в процеса за вземане на общностни решения, какъвто е случаят с Европейската система на централни
банки, или когато могат да съдействат за прилагането на общностните
политики, какъвто е случаят с Европейската инвестиционна банка.

§ 1. Европейска система на централните банки (ЕСЦБ)
635. Управлението на Валутния съюз се извършва от ЕСЦБ, за която чл. 105
определя като основна цел поддържането на стабилността на цените и
„подкрепата на общите икономически политики на ЕО“. ЕСЦБ се състои
от централните банки на държавите членки от еврозоната и Европейската централна банка (ЕЦБ). Това може да остави впечатлението, че ЕСЦБ
е силно децентрализирана система, която е отпуснала широки правомощия на централните банки на държавите членки. Но нещата съвсем не
стоят така, тъй като авторите на ДМ са си дали сметка, че ефикасността
на валутната политика изисква централизирано управление. Ето защо
ЕСЦБ не е юридическо лице, а такова е единствено ЕЦБ. Чл. 107, § 3
посочва, че ЕСЦБ „се управлява от органите за вземане на решение на
ЕЦБ“. Чл. 14.3 от протокола за Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ уточнява впрочем, че „националните централни банки са неразделна част от ЕСЦБ
и действат съгласно насоките и инструкциите на ЕЦБ“. Това подчинение на националните централни банки се прилага единствено в рамките
на функциите, упражнявани от ЕСЦБ, като тези банки имат свобода на
действие, когато упражняват функции извън тези рамки.
636. Освен централизирания характер друга черта на системата е нейната независимост, която е привлякла изцяло вниманието на авторите на Договора.
Чл. 108 забранява на ЕЦБ и на националните централни банки да изискват
и да приемат инструкции от общностните институции или органи, от правителствата на държавите членки и от който и да е друг орган. По същия начин
общностните институции или органи, както и правителствата на държавите
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членки не могат да оказват влияние на органите за вземане на решение на
ЕСЦБ. Чл. 109 налага на държавите членки да съгласуват статуса на националните си банки с ДЕС, което налага независимостта на централните банки
като условие за принадлежност към системата. И най-накрая чл. 14 от Устава на ЕСЦБ осигурява независимостта на ръководствата на централните
банки, които могат да бъдат освобождавани само в случай, че не отговарят
вече на необходимите условия за упражняване на функциите им или пък
допуснат грубо нарушение. Иск срещу свикването може да бъде подаден в
СЕО от страна на съответния управител или от управителния съвет. Що се
отнася до членовете на изпълнителния комитет на ЕСЦБ, те могат да бъдат
освобождавани по същите причини само от СЕО по искане на управителния
съвет или на изпълнителния комитет на ЕЦБ.
637. Със седалище във Франкфурт, ЕСЦБ разполага с два органа: Управителен съвет и Изпълнителен комитет. Управителният съвет е съставен от
членовете на Изпълнителния комитет на банката и от управителите на
централните банки на държавите от еврозоната. Разширяването довежда
до увеличаване на членовете, което би застрашило ефикасността и доверието в институцията. Това е причината, поради която по предложение на
банката, е решено да се запази съставът на управителния съвет, но да не
се дава право на глас на всички. Само 15 членове ще имат такова право.
С оглед разпределението на тези гласове държавите членки са разпределени в групи според икономическата им тежест и според големината
на финансовия им сектор. Гласовете са разпределени между тези групи
и са обект на равновесна ротация вътре във всяка група. Решенията се
вземат с мнозинство с решаващ глас на председателя в случай на равенство на гласовете. Но за някои решения (капитал, трансфер на резерви,
разпределяне на печалби...), гласовете на управителите се оразмеряват в
зависимост от разпределението на капитала. Тогава вземането на решение изисква мнозинството на акционерите, представляващи две трети от
капитала. Съветът определя насоките и взема необходимите решения за
осъществяването на задачите на ЕСЦБ: определяне на валутната политика, ръководни принципи, резерви... Изпълнителният комитет на банката
(президент, вицепрезидент и четирима други членове) се избира единодушно от правителствата на държавите членки на ниво държавни или правителствени ръководители, по препоръка на СМ и след становище на ЕП
и на Управителния съвет за период от 8 години. Конституцията замества
общото съгласие в СМ с квалифицирано мнозинство (чл. III-382). Изпълнителният комитет осъществява валутната политика съгласно насоките
и решенията на управителния съвет, който може да му предостави някои
правомощия. И накрая, докато съществуват държави членки, по изклю-
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чение ще съществува и генерален съвет (президент и вицепрезидент на
ЕЦБ, управители на всички централни банки на държавите членки на ЕО).
Този съвет има консултативна функция. Конституцията придава на ЕЦБ
качеството на институция.

§ 2. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
638. Европейската инвестиционна банка е създадена от самото начало на
ЕИО. Понастоящем чл. 266 и чл. 267 от ДЕО са посветени на нея. Първоначалната мисия на банката е да спомага за развитието на ЕО, позволявайки финансирането на проекти, свързани с насочване на вниманието
към по-слабо развити региони, с модернизирането или конверсията на
предприятия, както и към проекти, които представляват интерес за множество държави членки. Банката разпростира дейността си в самата ЕО
в полза на асоциираните държави от Африка, Карибите и Тихия океан,
на държавите от Централна и Източна Европа и т.н. Дейността на ЕИБ
всъщност е тясно свързана с тази на ЕО, след като действа по молба на
общностните институции и ЕО е гарант за нейните действия. През 1993 г.
към банката е създаден Европейски инвестиционен фонд с цел да поддържа европейския икономически растеж чрез развитието на трансевропейски транспортни мрежи, телекомуникациите и енергетиката, както
и развитието на малките и средните предприятия. Фондът е гарант за
някои от тези дейности и може да участва в предприятията.
639. Банката е юридическо лице и седалището є е в Люксембург. Уставът є
е уреден в протокол, приложен към ДЕО. Капиталът на банката се осигурява от държавите членки според схема за разпределение. Начело
на банката е Съвет на управителите, съставен от по един министър от
държава членка. Съветът взема решения или единодушно, или с квалифицирано мнозинство, или най-често с обикновено мнозинство, представляващо 40% от капитала, ръководи политиката на банката и отпуска
по-специално кредитите и гаранциите. Съставен от членове, назначени
за срок от 6 години от Съвета на управителите, Управителният съвет
осигурява ежедневното управление на банката. Контролът на банката
се осигурява от контролен комитет.
Литература
Leneuf-Péraldi, « Banque européenne d’investissement », Jurisclasseur Europe, fasc. 2160 ; Carreau, « L’Union économique et monétaire », Jursiclasseur Europe, fasc. 1811 ; Louis, « L’Union
économique et monétaire », Cahiers de droit européen, 1992, p. 251.
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Дял ІІІ
Процесът на вземане на решения
640. Процесът на вземане на решения в ЕС е сложен. В действителност процедурите отразяват деликатното равновесие, което авторите на Договорите са искали да установят между институциите – равновесие, което се
различава според засегнатите области. От това следват различни процедури според сферата на дейност на ЕС, а понякога и вътре в самите
сфери. Разбира се, ДА внесе определено опростяване на процедурите,
но все още съществуват някои различия. Развитието през последните
години е белязано от засилването на участието на ЕП в общностния процес на вземане на решения и от предоставянето му на правомощия за
съвместно приемане на решения в повече области, но все пак старите
процедури не изчезнаха. Процесът на приемане на решения в рамките
на дял V и VI от ДЕС е повече от класически и правото на участие на ЕП
е силно ограничено.
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Глава І. Общностният процес на вземане на решения
641. В ЕО, както и в повечето ДЧ, процедурите за вземане на решения се
адаптират към въпросите, към които трябва се приложат. Това означава, че е нормално да има разлика между законодателна процедура,
бюджетна процедура, процедура за сключване на международни споразумения и процедурата за приемане на мерки за изпълнение на актовете. Все пак това не означава, че не съществува взаимодействие между
различните процедури. ЕП дълго време участва при осъществяването
на бюджетната власт, без да има реално влияние при упражняването на
законодателната власт. Той се опита да използва бюджетните си правомощия, за да упражни непряко влияние върху законодателния процес,
като се стигна дотам, че се опита да законодателства по бюджетен път.
От своя страна СМ, който притежава законодателната власт, я използва,
за да ограничи разходите, като включи ограничителни прагове за разходите в законодателни текстове. Играта между различните процедури е
постоянна и всяка промяна в процеса за вземане на решение в дадена
област има ефект във всички други области.

Раздел 1. Законодателна процедура
642. Законодателната процедура, така както е предвидена в началото от
ДЕО, е ясна: предложение на Комисията, евентуално становище на ЕП,
решение на СМ според изискванията на Договорите – с единодушие или
квалифицирано мнозинство, като СМ може да отхвърли предложение на
ЕК само с единодушие. Към това се прибавя правото на ЕК да изменя
предложението си във всеки момент. Създаването с ЕЕА на процедурата за сътрудничество усложни процеса и направи по-остър проблема
за избора на правна основа, защото според разпоредбата, на която се
основава предложението, процедурата следва да бъде различна. Като
ограничава сериозно полето на процедурата за сътрудничество, и увеличавайки полето на съвместното вземане на решения, ДА намалява,
без да ги премахва, свързаните с избора на правна основа проблеми.
КЕ предприе допълнително опростяване, като премахна процедурата
за сътрудничество и направи от процедурата за съвместно вземане на
решения обичайна практика.
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§ 1. Ограничаване на упражняването на законодателна функция
643. Освен в изключителни случаи упражняването на законодателна функция в рамките на ЕО зависи от предложението на ЕК. В този смисъл ЕК
може да регулира законодателната дейност на ЕО. Вторият фактор на
ограничаване се съдържа в правното основание на предложението на
ЕК, тъй като по отношение на това основание ще бъде определена и
процедурата, която трябва да се следва.

А. Инициативата на ЕК
644. Законодателната дейност на ЕО почива основно върху предложение на
ЕК. Разбира се, преди да формулира предложението си, ЕК може да
предприеме консултации, а ако се отнася до важен въпрос, да изпрати
на другите институции и на засегнатите среди зелена книга, която да
предизвика техните реакции, на чиято основа ЕК да направи предложението си. Но тези подготвителни дейности не са част от законодателната процедура, която започва с депозирането на предложението на
всички официални за ЕО езици. Предложението трябва да е мотивирано и да съдържа определен брой допълнения (финансово допълнение,
насочено към определяне на финансовата стойност на предложението,
анализ на влиянието върху околната среда, върху малките и средните
предприятия...). Голямо внимание днес се обръща на проучването на
влиянието, което трябва да придружава всяко важно предложение на ЕК
(междуинституционно споразумение „по-добро законодателстване“, точки 27 до 30, JO C 321/1 du 31 décembre 2003). След влизането в сила на
ДЕС предложенията на ЕК трябва да съдържат обосновка по отношение
на принципа на субсидиарността. Протоколът относно субсидиарността,
приложен към ДА, прави тази обосновка задължителна.
645. ЕК разполага с абсолютна автономия при упражняването на правото
си на законодателна инициатива, а другите институции не могат да є
попречат да го упражни. Не е такова положението, когато ЕК упражнява поверените є от СМ правомощия. При тази хипотеза законодателят
може да изцяло да обвърже упражняването на правото на инициатива
и да принуди ЕК да направи предложение при дадените обстоятелства
(arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, Lilly industries Ltd, affaire T-120/96, rec.
II-2571). Предложението на ЕК определя границите на материалната
рамка на упражняването на законодателна активност. В действителност
дори другите институции да могат да изменят предложение на ЕК, не е
възможно да излязат извън полето на предложението, т.е. да приемат
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изменения, които нямат връзка с предмета му. Подобна практика прави
илюзорно правото на инициатива на ЕК, защото тя позволява да се произнасят чрез внасянето на изменения, които не са предмет на инициативата. СЕО потвърди тази забрана за промяна на характера на предложение на ЕК (arrêt du 11 novembre 1997, Eurotunnel, affaire C-408/95, rec.
I-6315).
646. Известно е, че правото на инициатива на ЕК се засилва от факта, че СМ
може да отхвърли предложение на ЕК, като гласува с единодушие (за
произхода на този принцип вж. по-горе № 577). Разбира се, доколкото
СМ при всички обстоятелства гласува с единодушие, предложението
губи от своето значение, защото така, когато приема акт, СМ на практика
има цялата свобода да измени предложение на ЕК. За сметка на това,
когато СМ гласува с квалифицирано мнозинство, това правило предоставя на ЕК много полезни оръжия при законодателния дебат. В действителност, ако СМ постигне квалифицирано мнозинство за текст, различен
от предложението на ЕК, тя може да преговаря със СМ последният да
се откаже от някои изменения в замяна на промяна на предложението,
което да включва други желани от СМ изменения, което би позволило
приемането с квалифицирано мнозинство. ЕК губи това право по време
на етапа на помирение в рамките на процедурата за съвместно приемане на решения. На този етап правилото на чл. 250 не важи и СМ и ЕП
могат да изменят предложението, както те го разбират, доколкото не го
лишават от същността му. По принцип съвместното вземане на решения
отслабва правомощията на ЕК. Много често ЕК се колебае по време на
първото четене да се противопостави на позицията на СМ, когато тя не
събира единодушие, за да избегне блокирането на процеса. Тя предпочита да приеме промените на СМ с надеждата да може да промени
положението в ЕП. Доколкото ЕК изпраща до СМ препоръки, а не предложения, правилото на чл. 250 не се прилага и СМ може да ги отхвърли
с квалифицирано мнозинство.
647. Чл. 250 позволява на ЕК да измени предложението си, вследствие на което тя заключи, че има право на оттегляне. Съществуването на общо право
на оттегляне никога не е било приемано от СМ, който смята, че това ще
има за последица да го лиши от правото му да изменя предложенията на
ЕК и да издигне ЕК до позицията последна да преценява уместността по
отношение на съдържанието на общностна мярка, което е отговорност на
законодателя. Оттеглянето не би трябвало да е възможно освен при изключителни обстоятелства и със съгласието на СМ (и на ЕП при съвместно вземане на решения). За ЕК правото на оттегляне е естествен резултат
от правото на инициатива. Тя все пак приема, че оттеглянето не трябва да
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става свободно. То може да бъде в резултат на липса на проявен интерес
от страна на законодателя за дадено предложение, на основно изменение
на обстоятелствата, които са мотивирали предложението и най-вече на
риск от лишаване от същността му. Въпросът никога не е бил поставян
пред СЕО, защото освен в много редки случаи оттеглянето се е правило
по отношение на напълно неосъществими предложения със съгласието
или по искане на законодателя. В кодекса за поведение, приет от ЕК и ЕП
на 9 март 1995 г., ЕК се задължава да оттегли свое законодателно предложение винаги, когато ЕП поиска. Тя може да поддържа подобно предложение само след проучване от колегията на комисарите и след като
представи на ЕП причините за своето поведение. Изглежда ЕК е отишла
твърде далеч, като е дала на ЕП право на контрол върху прерогатив, който
би могъл да бъде упражняван само независимо. В действителност може
ли ЕК да отстъпва в полза на друга институция упражняването на собствен прерогатив, без да изменя търсения от Договорите институционен
баланс? Това положение не се изменя и в рамковото споразумение от 26
май 2005 г. за отношенията между ЕП и ЕК (точка 33). Съвместимостта на
подобни ангажименти с Договора е много съмнителна. Когато ЕК оттегли
през 2006 г. редица предложения, определени като неосъществими, тя
получи съгласието на ЕП и на СМ.
648. Винаги е възможно законодателят да реши да раздроби предложение и
да приеме само част от него, като остави останалата част от предложението за проучване с оглед на по-нататъшното му приемане. Тази практика,
известна под наименованието splitting, изисква единодушието на СМ, доколкото ЕК не приеме да измени предложението си в този смисъл.

Б. Въпросът за правното основание
649. На общностен „жаргон“ понятието за правното основание посочва разпоредбата на Договора, върху която се основава компетенцията на ЕО
да приеме определена мярка. На практика, тъй като ЕО разполага само
с предоставени компетенции, тя може да действа, само ако договорът
предвижда компетентност. Освен това разпоредба на Договора относно
дадено правомощие съдържа (или препраща към) правилото за определена процедура. Изборът на правното основание определя също така
процедурата, която трябва да се следва, за да се приеме актът, както и
начина за гласуване в рамките на СМ и евентуално в ЕП. При тези условия не трябва да будят учудване институционните проблеми във връзка
с избора на правилно правно основание, дори и ако е изключено то да
бъде определено в зависимост от институционните предпочитания.
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650. Изборът на правното основание не винаги е ясен, защото в зависимост
от ъгъла, под който се гледа, един и същ текст може да се отнася до
различни разпоредби на Договора. По този начин не винаги е било ясно
предпочитанието между чл. 37 (предишен чл. 43 – селско стопанство)
и чл. 95 (вътрешен пазар) или между чл. 175 (околна среда) и същия
чл. 95. Според СЕО изборът на правното основание трябва да бъде
направен на основата на обективни критерии (arrêt du 26 mars 1987,
affaire 45/86, Commission c/ Conseil, rec. 1493). Под обективни критерии
СЕО разбира подлежащите на съдебен контрол елементи и на първо
място целта и съдържанието на акта (arrêt du 11 juin 1991, Commission
c/ Conseil, affaire 300/89, rec. I-2867, arrêt du 26 avril 1996, Parlement c/
Conseil, affaire C-271/94, rec. I.1689). Все пак дори и с помощта на обективни елементи не винаги е лесно да се определи единственото правно
основание. Така в делото за директивата Отпадъци от диоксин СЕО
реши, че материята се отнася едновременно до чл. 130 S (сегашен чл.
175) и до чл. 100 А (сегашен чл. 95). Той прецени, че не е възможно актът
да се опира на двойно правно основание, защото това ще доведе до
прилагането на процедури, които той смята за несъвместими помежду
си (сътрудничество с квалифицирано мнозинство, от една страна, и с
единодушие, от друга). СЕО задълбочава анализа си и заключава, че чл.
100 А има предимство, защото околната среда е една от съставните части на общностните политики и че мерките в областта на околната среда
допринасят за намаляването на различията при конкуренцията (arrêt du
11 juin 1991, affaire C-300/89, Commission c/ Conseil, rec. I-2867; за различно решение вж. arrêt du 17 mars 1993, affaire C-155/91, rec. I-939).
Този подход може да изглежда учудващ, защото единствено съдържанието и главната цел на акта, а не процедурата на вземане на решение
трябва да бъдат взети предвид при избора на правното основание. Той
заслужаваше да бъде преразгледан, защото ДА посочва точно, че не съществува несъвместимост между единодушието и съвместното вземане
на решение, тъй като в много случаи процедурата на съвместно вземане
на решение е придружена от единодушие (вж. например чл. 151 § 5). Да
се използват институционните предпочитания, за да се определи правното основание, докато даден акт може легитимно да почива на две основания, води до променяне на институционното равновесие, доколкото
нито една разпоредба на Договора не може да обоснове подобен избор.
ЕП изглежда не споделя тези опасения и избира правното основание в
зависимост от институционните си интереси. Както написа г-н Майер в
доклада си до ЕП по време на анализа на текстовете за създаването на
европейско дружество, „подходящо е да се избере... правно основание,
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което ще даде на Парламента най-широки права“ (документ от сесия А50243/200, в дадения случай преценката на ЕП е обявена за погрешна,
вж. arrêt du 2 mai 2006, affaire C-436/03, Parlement c/ Conseil, все още
непубликувано). Съдебната практика постепенно се изяснява по отношение на хипотезите, в които даден акт преследва двойна крайна цел.
Подходящо е, първо, да се види дали някоя от целите не е главна, като в
такъв случай правното основание ще е това, което отговаря на тази цел
(arrêt du 11 septembre 2003, Commission c/ Conseil, affaire C-211/01, rec.
I-8913; вж. също така по-скорошната съдебна практика, която допълва
сложността: arrêt du 10 janvier 2006 dans les affaires C-94/03 et C-178/03,
Commission c/ Parlement et Conseil, все още непубликувани). Ако целите са неотделими и нито една не може да бъде определена за главна,
тогава е възможно да се прибегне до две различни правни основания,
освен ако те не изискват несъвместими процедури (единодушие и квалифицирано мнозинство например, вж. arrêt du 29 avril 2004, Commission
c/ Conseil, affaire C-338/, rec. I-4829) или според съдебната практика на
Dioxide de titane не засяга компетенциите на ЕП. Съдебната практика по
отношение на съвместимостта на правните основания не е абсолютно
ясна. Например може ли да се съчетае чл. 95, който по принцип не разрешава на ДЧ да приемат по-задължаващи мерки, с основание, което
изисква минимална хармонизация? Освен това съдебната практика не
може да посочи какво да се прави във всеки един от случаите. Трябва
ли правното основание да се избира в зависимост от институционните
критерии, както е в случая с най-често използваната от ЕП процедура?
Но в такъв случай ще се засегне институционното равновесие. Трябва
ли по по-практичен начин да се разпределят предложените разпоредби
в два акта, всеки основаващ се на адекватно правно основание? Все
пак това трябва да е технически възможно. По отношение на чл. 308
съществува обилна съдебна практика, според която прибягването до
този член е възможно, само ако няма предвидено друго основание в
Договора (arrêt du 30 mai 1989, Commission c/ Conseil, affaire 242/87, rec.
1425). Свързаните с избора на правното основание трудности може да
изглеждат технически, но те са изключително важни в политическо отношение поради отражението, което може да имат върху институционното
равновесие. Само намаляване на броя на процедурите може да разреши трудностите.
651. В процедурен план ЕК избира правното основание в зависимост от предложението си. То може да се променя с течение на процедурата, като се
следват всички приложими правила за всяко изменение на предложение
на ЕК (единодушие на СМ). Когато СМ не е съгласен с предложеното
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основание, той е приел за практика доколкото изменението на правното
основание води също до изменение на следваната процедура – или да
информира за това ЕП, ако последният още не е представил становището си, или да го консултира наново, ако ЕП вече е представил становището си.

§ 2. Различните процедури
652. Различните процедури възникват последователно. Първоначалната
процедура е консултирането. След това се прибавят съгласуването, сътрудничеството, одобрението и съвместното вземане на решение. Тези
процедури имат общи черти (консултиране с ЕП), но те се различават
основно по предоставените на ЕП правомощия. Общ за всички тези процедури въпрос е този за ефекта на евентуална промяна в състава на
институция по време на протичането на процедурата. За ЕП отговорът е
ясен. Текущите процедури трябва да се смятат за невалидни с настъпването на края на мандата на ЕП (чл. 185 от правилника). Не такова, изглежда, е мнението на СЕО: „изменението на състава на институция не
засяга приемствеността на самата институция, чиито окончателни или
подготвителни актове запазват, по принцип, действието си“ (arrêt du 13
novembre 1990, Fedesa, affaire C-331/88, rec. I-4023). Разбира се, след
това СЕО отбелязва, че принадлежи на самите институции да решат,
дали промяната в обстоятелствата оправдава ново приемане на решение. Но освен факта, че не позволява да се върне обратно към минали
етапи на процедурата, това решение изглежда, трябва да се взема за
всеки случай поотделно. На практика ЕП е потвърдил общо подготвителните актове, приети преди това. По същия начин е стоял въпросът за
ефекта на решение, мотивирано с противозаконността на подготвителен
акт. Трябва ли процедурата да започне от началната точка, в която се
е появила противозаконността? Отговорът на СЕО в полза на второто
решение е ясен (вж. по-нататък № 1072).

А. Процедурата по консултиране
653. Процедурата по консултиране позволява на ЕП да изразява становища
по предложенията на ЕК. Доколкото договорът го предвижда, преди да
се произнесе, СМ внася предложенията на ЕК за становище от ЕП. В
началото е било трудно да се разбере следваната от авторите на договора логика по отношение на избора на области, в които се изисква
парламентарно становище. Както е подчертал СЕО, „...подходящо е да
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се изясни, че... правомощията на институциите и условията на тяхното
упражняване произтичат от различни особени разпоредби на договора,
чиито разлики, особено по отношение на участието на Европейския парламент, не винаги се основават на систематични критерии“ (arrêt du 30
mai 1989, Royaume-Uni c/ Conseil, affaire 56/88, rec. 1615). Все пак авторите на ДЕС пристъпиха към систематизация, като направиха задължително – освен когато специфични причини го налагат – консултирането с
ЕП, доколкото не е предвидено прилагането на по-развита процедура.
654. Освен това извън случаите, при които Договорът налага консултиране
с ЕП, СМ се ангажира да се консултира с него по по-голямата част от
важните въпроси (вж. резолюция на ЕП, 27-11-1959, JO du 19-12-1959, p.
1267 и декларация на заемащия длъжността председател на СМ пред
асамблеята на 28 март 1960 г., вж. също така декларация на СМ на 8 април 1982 г., Bull. PE 11/82, p. 52). Една от тези важни области, при които
не е предвидено консултиране, е чл. 133 за Общата търговска политика.
По същия начин, доколкото СМ си запазва упражняването на компетенциите за изпълнение на актовете, често предвижда да се произнася с
квалифицирано мнозинство, без да има консултиране с ЕП. При тези
хипотези факултативното консултиране представлява интерес. Дискусията остава отворена за това дали поради факултативния си характер
този тип консултиране произвежда същия ефект като задължителното
и дали, ако е поискано от СМ, представлява съществено изискване за
форма. За сметка на това от само себе си е ясно, че доколкото СМ консултира факултативно ЕП, той има правото да определя условията на
това консултиране, особено на срока, дори и ако е предвидено като възможност при искането на консултиране да го оттегли.
655. Консултирането трябва да бъде ефективно и фактът, че СМ решава, без
да се е консултирал с ЕП, доколкото договорът го налага, води до нищожност на актовете поради незачитане на основна формалност. Както
напомня СЕО, „консултирането... е средство, което позволява на ЕП да
участва ефективно в законодателния процес на ЕО. Тази компетентност
е основен елемент от търсеното от договора институционно равновесие.
Тя е отражението, макар и ограничено, на равнището на ЕО на основния
демократичен принцип, според който народите участват при упражняването на властта чрез посредничеството на представителна асамблея.
Постоянната консултация на ЕП в предвидените от договора случаи
следователно, е съществена формалност, чието незачитане води до нищожност на засегнатите актове“ (arrêt du 29 octobre 1980, Roquette frиres
et Maпzena c/ Conseil (Isoglucose), affaire 138 et 139/79, rec. 3333).
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656. От своя страна ЕП не може да блокира процеса на вземане на решения,
като откаже да даде становище. Това произтича от съдебната практика по
делото Isoglucose – СМ може да се произнесе и при бездействие на ЕП,
след като е използвал всички съдържащи се в Договорите възможности, за
да получи неговото становище (искане по спешност, искане за извънредна
сесия...). Този принцип е потвърден от СЕО в делото С-65/93. СЕО констатира, че ЕП не е взел всички необходими мерки, за да даде становището
си, като се има предвид спешността. Той добавя: „Възприемайки подобно
поведение, ЕП не е изпълнил задължението си за лоялно сътрудничество
по отношение на СМ... При тези условия ЕП не може да се оплаква, че становището му не е било дочакано, за да се приеме въпросният регламент...
Непознаването на същественото изискване за форма, каквото всъщност е
консултирането с ЕП, намира на практика причината си в неизпълнението
на тази институция на задължението за засилено сътрудничество със СМ“
(arrêt du 30 mars 1995, Parlement c/ Conseil, rec. I-643).
657. Тъй като консултирането трябва да бъде ефективно, повторното консултиране с ЕП се налага, когато приетият от СМ текст се отдалечава
много от първоначалния текст за основните елементи на акта. При липса на повторно консултирането СМ ще се произнесе в действителност
върху точките, по които ЕП не е дал становището си, и ще заобиколи
по този начин задължението да се консултира. Според съдебната практика, за да има повторно консултиране, направените от СМ изменения
трябва да бъдат съществени (arrêt du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma
c/ Commission, affaire 41/69, rec. p. 661). Този принцип е потвърден в
решение от 16 юли 1992 г., в което СЕО анулира регламент, доколкото
приетият текст се различава в същността си от текста, по който ЕП е бил
консултиран (affaire C-65/90, rec. I-4593). След този момент съдебната
практика се е развила по този въпрос. Основна промяна е промяна, която засяга същността на диспозитива, което не включва дребните промени в метода (Allemagne c/ Conseil, affaire C-280/93, arrêt du 5 octobre 1994,
rec. I-4973). Освен това, когато СМ се произнесе по противоречащ на
становището на ЕП начин, той трябва въпреки всичко да пристъпи към
повторна консултация с ЕП, въпреки че по дефиниция вече познава становището є (arrêt du 10 juin 1997, Parlement c/ Conseil, affaire C-392/95,
rec. I-3233). Последната съдебна практика, която налага на СМ повторно
консултиране, доколкото той се е отдалечил значително от предложението на ЕК или от желанията на ЕП – дори и ако ЕП е изразил желанието
си по нееднозначен начин и ако СМ желае да го отхвърли – се опитва да
наложи твърде формалистична визия на повторното консултиране.
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658. За сметка на това, за да започне собствено проучване на предложението,
СМ не трябва да чака становището на ЕП. Подобно изискване би забавило
значително вземането на решение, като се има предвид продължителността на вътрешния процес на вземане на решение в СМ. Може да се случи
СМ да дефинира позиция преди да получи становище от ЕП. Това решение
не може да се критикува, защото ЕК си запазва правото да измени позицията си с оглед на становището и тогава СМ ще бъде задължен да я проучи
преди да приеме формално акта. Този анализ е потвърден от СЕО в решението му от 10 май 1995 г.: „В рамките на процедурата за консултиране никоя разпоредба на Общностното право не налага на СМ да се въздържи
от всякакво проучване на предложението или от изследване на общите
насоки, даже и на общата позиция сред членовете си, преди да се е
получило становището на ЕП, стига да не дава окончателната си позиция, без да познава становището“ (affaire C-417/93, Parlement européen
c/ Conseil, rec. I-1185).
659. Най-добрият начин, за да бъде взето под внимание становището на
ЕП, е да въздейства върху ЕК с цел тя да приеме предложените от ЕП
изменения в рамките на промяна на първоначалното си предложение.
В действителност, когато има подобен случай, СМ може да отхвърли
измененото предложение на ЕК, т.е. включените парламентарни изменения, само с единодушие при приложението на чл. 250. За да използва
тази възможност, правилникът на ЕП предвижда, че когато той одобрява
предложение на ЕК, формулирайки все пак изменения, гласуването на
законодателната резолюция, каквато всъщност е становището на ЕП,
ще се отлага, докато ЕК не представи позицията си по парламентарните изменения. Ако ЕК не е в състояние да се произнесе, гласуването
ще се отложи за следващата сесия. Ако не могат да бъдат включени
всички изменения на ЕП, докладчикът трябва да направи пред ЕП предложение, което може да доведе до препращане в комисия за период от
два месеца, след което се прави доклад до ЕП. Този доклад може да
съдържа компромисни между ЕП и ЕК изменения (чл. 53 от правилника).
В случай на отхвърляне на предложението на ЕК председателят на ЕП
кани ЕК да оттегли предложението си. Ако последната не предприеме
оттегляне, предложението се препраща към комисия, която изработва
доклад в рамките на два месеца. Трябва все пак да се отбележи, че
макар договорът да позволява на ЕК да изменя във всеки един момент
предложението си, той не предвижда правото на оттегляне и е съмнително дали безусловното право на оттегляне може да бъде сведено до
право на изменения. Да се приеме оттеглянето по време на процедура,
без съгласието на СМ или без развитието на обстоятелствата да са на-
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правили предложението неосъществимо, би означало да се даде на ЕК
право на вето.
660. При всички случаи трябва да се констатира, че ЕП е получил средства
да използва всички възможности, които му дава практиката на СЕО, за
да установи задълбочен диалог с ЕК.

Б. Процедура по съгласуване
661. Процедурата по съгласуване, която не е предвидена в Договора, е втората процедура, която възниква след процедурата по консултиране.
Възникването є е свързано с нарастване правомощията на Парламента
в бюджетната сфера. Чрез властта си по отношение на бюджета Парламентът би могъл да постави под въпрос финансовите измерения на
общностното законодателство, като отхвърли предоставянето на необходимите средства за неговото прилагане. Оттук възниква и необходимостта Парламентът да бъде по-тясно приобщен към законодателния
процес, за да се избегнат затруднения при приемането на бюджета. Така
се подписва междуиституционната декларация от 4 март 1975 (JOCE n°
C 89 du 22-4-1975). Налице е явна връзка с бюджета, тъй като процедурата по съгласуване следва да се прилага „по отношение на общностни
актове с общо действие, които са свързани със значителни финансови
средства, чието приемане не зависи от предходни актове“. Един акт се
приема по реда на процедурата на съгласуване, ако при формулиране
предложението за акта Комисията е посочила, че може да бъде приложена процедурата по съгласуване и ако Парламентът отправи искане за
това, когато приема становището си. Необходимо е също и Съветът да
приеме, че съответният акт трябва да бъде приет по реда на процедурата по съгласуване. Накрая, за да се приложи тя, е необходимо също Съветът да има намерение да се отклони от становището на Парламента,
защото в противен случай съгласуването е безпредметно.
662. Процедурата по съгласуване спира прилагането на общата процедура освен при извънредни случаи. Тя има за цел да позволи на Парламента и
Съвета да постигнат съгласие в рамките на нарочни срещи, в които участват представители на Съвета, Парламента и Комисията. Ако е постигнато
достатъчно сближаване на позициите, Парламентът приема нова становище и Съветът се произнася окончателно по акта. Налице е определено отклонение от общата процедура по консултиране. Това позволява
процедурата да бъде въведена чрез междуинституционна декларация. В
действителност тя не изменя предвидения от Договора ред, а представля-
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ва своеобразна пауза в неговото осъществяване с оглед постигането на
сближаване между Съвета и Парламента.
663. Парламентът никога не е бил особено удовлетворен от тази процедура,
въпреки че често е изисквал нейното прилагане. Предвидена беше промяна на процедурата по съгласуване, но тя се провали поради противопоставянето на Дания. След това с влизането в сила на ЕЕА се въвежда
процедурата на сътрудничество, която поставя в значително по-силна
позиция Парламента и въпросът за изменението на процедурата по съгласуване отива на заден план.
663. Провеждането на съгласуване по реда на междуинституционната декларация от 1975 г. не е включено в процедурата по сътрудничество и
процедурата по съвместно приемане на решения, тъй като те предвиждат провеждането на второ четене. Доколкото Парламентът има право
да разгледа втори път общата позиция на Съвета, съгласуването става
безпредметно, тъй като неговата цел е да бъде постигнато съгласие
преди окончателното разглеждане на едно предложение в Съвета. Чл.
72 от Правилник на Парламента според някои указва, че съгласуването
следва да се прилага към всички процедури, предвидени в Договорите. Трябва да се подчертае обаче, че въпреки исканията от страна на
Парламента, в рамките на процедура по сътрудничество и съвместно
приемане на решения досега нито веднъж не е прилагано съгласуване
по реда, предвиден в междуинституционната декларация от 1975 г. Една
декларация, приложена към междуинституционния договор от 1999 г. относно бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура (JO n° C 172/1 du 18 mai 1999), потвърждава, че процедурата по
съгласуване продължава да се прилага, но тя не посочва по отношение
на коя обща процедура следва да става това. Несъмнено процедурата по съвместно приемане на решения води до изграждането на тесни
връзки между Европейския парламент и Съвета по време на първото
четене. Общата декларация между Парламента, Съвета и Комисията
относно условията по прилагането на новата процедура на съвместно
приемане на решения (JO C 148/1 du 28 mai 1999) предвижда в т.1.2, че
институциите „изграждат подходящи контакти, за да следят протичането
на работите и да анализират степента на припокриване“. В този контекст
прилагането на съгласуването остава възможно единствено в рамките
на процедурата по консултирането.
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В. Процедура на сътрудничество
665. Предвидена от ЕЕА, процедурата по сътрудничество, уредена в чл. 252
от Договора, засилва участието на Парламента в законодателния процес.
Първоначално приложното є поле беше ограничено, но ДЕС го разшири
осезаемо. Договорът от Амстердам, който утвърждава процедурата по
съвместно приемане на решения като основна законодателна процедура,
оставя на процедурата по сътрудничество сравнително ограничено приложения в областта на ИВС. Сътрудничеството увеличава влиянието на
Европейския парламент, но запазва правото на последна дума в Съвета,
както и правото на инициатива в ръцете на Комисията. Процедурата започва, подобно на консултирането, със становище на Парламента относно
предложението на Комисията. След това Съветът приема обща позиция с
квалифицирано мнозинство. Той не може да се отклони от предложението на Комисията освен с единодушие. Парламентът оспорва прилагането
на чл. 250 при приемането на обща позиция. Това е разбираемо, като се
има предвид, че след като Съветът е приел обща позиция с единодушие,
е основателно да се предположи, че той ще промени по-трудно своите
вж.дания при второто четене, като по този начин лишава от смисъл както правото на Парламента да внася изменения, така и правото му да отхвърли акта. Тезата на Парламента обаче не съответства на уредбата в
Договора и той беше принуден да се откаже от нея. За Парламента залогът в тази процедура е да постигне включването на разрешенията, които
той иска да бъдат приети, в предложението на Комисията. Тази политика
често дава резултат, тъй като институциите имат интерес да постигнат
съгласие през първата фаза на процедурата, като по-този начин намалят
времето, необходимо за второ четене.
666. Общата позиция, приета от Съвета, се изпраща до Парламента заедно с мотивите за приемането на позицията. Те се публикуват в Официален вестник
заедно с информация от Комисията за направеното от нея предложение.
667. Парламентът може в срок от три месеца да приеме общата позиция. Той
има възможност и да остави срокът от три месеца да изтече, без да разгледа проекта. И в двете хипотези Съветът приема акта в съответствие с
общата позиция. На този стадий той не може да внася повече изменения.
668. В същия срок Парламентът може да отхвърли общата позиция с абсолютно мнозинство от всички членове. В този случай Съветът може да
приеме общата позиция с единодушие. Парламентът се опита да ангажира Комисията да оттегля предложението си, в случай че общата
позиция е отхвърлена от него, което би попречило на Съвета да приеме
акта дори с единодушие. Освен основателните съмнения, че правото на
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изменение, с което разполага Комисията, включва и право да бъде оттеглено предложението, текстът на проекта във фазата на второ четене не
е тъждествен на началния проект на Комисията, а е общ проект, чийто
автор е Съветът. Така дори да приемем, че от правна гледа точка е допустимо Комисията да изтегли началното предложение, това не може да
доведе до желания резултат, тъй като оттеглянето на началното предложение не води до отпадане на общата позиция.
669. Парламентът може с абсолютно мнозинство от своите членове да предложи изменения в общата позиция. Изискваното мнозинство в този случай е по-високо, отколкото при първо четене, когато, за да бъдат внесени
изменения в акта, е достатъчно обикновено мнозинство, което обуславя
интереса на Парламента да търси съгласие по акта още при първо четене. Предложенията на Парламента се предават на Комисията, която
преразглежда своя начален проект въз основа на тези предложения и общата позиция на Съвета. Системата позволява на Комисията да запази
контрола над предлагането, като играе ролята на филтър по отношение
предложенията на Парламента. Същевременно предложенията, които са
приети от Комисията, имат характер на част от нейния проект и Съветът
не може да се отклони от тях освен с единодушие. Останалите предложения отиват в Съвета, който може да ги приеме с единодушие. Влизането
на едно предложение на Парламента в проекта на Комисията обаче не е
окончателно, тъй като Комисията има правото да промени своя проект в
хода на процедурата и може да бъде изкушена да оттегли някое от парламентарните предложения с оглед постигането на мнозинство в Съвета.
670. На второ четене Съветът се произнася по ревизираното предложение.
Той разполага за това със срок от три месеца. При отсъствие на решение
в този срок предложението се счита за отхвърлено. Това правило има за
цел да стимулира Съвета да се произнесе, като дава основание при наличието на мнозинство за приемане на акта да бъде предизвикано гласуване, за да не се стигне до мълчаливо отхвърляне.
671. Процедурата се прилага успешно и позволява Парламентът да бъде
по-тясно приобщен към законодателния процес, макар освен правото
да бъде отхвърлен актът тя да не му предоставя нови права спрямо
ситуацията преди това, тъй като Парламентът фактически разполагаше
с възможността да формулира предложения, които Комисията включваше в своите проекти. В количествено отношение делът на възприетите
в окончателната редакция парламентарни предложения е около 50 %.
Парламентът е упражнявал правото си да отхвърли един проект четири
пъти. В два от тези случаи, Съветът не успява да събере необходимото
единодушие, за да приеме общата позиция. В един случай общата пози-
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ция е приета въпреки противопоставянето на Парламента. В последната
хипотеза поради влизане в сила на ДЕС, процедурата по сътрудничество се трансформира в процедура по съвместно приемане на решения,
като е намерено съгласие с Парламента и актът е приет. Конституцията
премахва процедурата по сътрудничество.

Г. Процедура по съвместно приемане на решения
672. Процедурата по съвместно приемане на решения (ПСПР) е въведена
с ДЕС. Тя е свързана със значително разширяване властта на Парламента най-вече поради това, че му предоставя правото на окончателно
отхвърляне на акта. Тя ограничава ролята на Комисията спрямо мястото
є в процедурата по сътрудничество. Договорът от Амстердам разширява сериозно приложното поле на ПСПР и разширява правомощията на
Парламента в рамките на процедурата. Чл. 189 В (нов чл. 251) в редакцията си от Маастрихт предвиждаше в случай на провал на помирението между Парламента и Съвета Съветът да може да приеме акта на
трето четене с квалифицирано мнозинство при опцията Парламентът
да го отхвърли окончателно с мнозинство от членовете си. Договорът от
Амстердам премахва третото четене и изисква за приемането на един
акт изричното одобрение на Съвета и Парламента. Той също така опростява ПСПР спрямо реда на протичането є преди това.
673. Предложенията на Комисията биват представени едновременно в Парламента и Съвета. Парламентът приема становище, а Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство (освен в случаите, когато Договорът предвижда единодушие). Доколкото чл. 250 е приложим към тази
фаза на процедурата, Съветът може да гласува изменение на проекта
на Комисията, ако постигне единодушие.
• Ако Парламентът не приеме никакви предложения, Съветът може да
приеме акта така, както е предложен от Комисията;
• Ако Съветът приеме всички предложения, направени от Парламента, той
може да приеме акта, като е необходимо единодушие в случай, че са налице предложения, които се различават от предложението на Комисията;
• В противен случай Съветът приема обща позиция.
674. По отношение на прилаганите преди това правила новото се състои във
възможността процедурата да приключи още на първо четене, като се
приемат всички предложения на Парламента. Предвид разширяването на
приложното поле на ПСПР авторите на Договора очевидно са търсили как
да направят процедурата по-бърза и по-ефективна. И възможността за
приемане на акта на първо четене е удачно решение в тази посока.
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675. За да се постигне съгласие още на този стадий обаче, е необходимо институциите да имат достатъчно информация за хода на работите във всяка от тях. Така те могат да приемат решение при пълна яснота относно
предложенията, които всеки смята да приеме. В тази логика на нещата
Парламентът може да възприеме определени предложения, искани от
Съвета, за да бъде постигнато съгласие по окончателния вариант. Ако
това не е възможно, след приемане становището на Парламента Съветът
ще трябва да оформи свои собствени предложения, като процедурата ще
продължи. Практиката сочи, че 28 % от предложенията на Комисията се
приемат на първо четене, 10 % без изменения. Обикновено, макар и невинаги, става въпрос за текстове от техническо естество. В този контекст
е от особено значение Парламентът и Съветът да определят бързо предложенията, по които е възможно да постигнат съгласие, за да се избегне
всяка загуба на време в обречени на провал преговори.
676. В този дух общата декларация от 4 май 1999 г. относно практическите
елементи на новата процедура на съвместно приемане на решения (JO
C 148/1 du 28 mai 1999) предвижда, че „институциите си сътрудничат с
оглед постигане максимално сближаване на позициите си, за да се приеме актът, доколкото е възможно, още на първо четене“. За тази цел декларацията предвижда съгласуване на работните планове и създаването на контакти, „за да се следи развитието на законодателната дейност
и степента на покриване на предложенията“. Всичко това предполага
изграждането на близки връзки между председателя на компетентната
парламентарна комисия, докладчика, председателството на Съвета и
Комисията. Съдействието на Комисията е необходимо предвид на ситуациите, при които Съветът не може да събере единодушие по всички
предложения на Парламента. В тази хипотеза единствено изменение на
проекта на Комисията може да позволи приемането на тези предложение на първо четене. По време на тази фаза Договорът не изисква постигането на специално мнозинство в Парламента, откъдето следва, че
той приема решения с абсолютно мнозинство от подадените гласове.
677. Договорът не поставя срокове за протичането на първата фаза на съвместното приемане на решения, което оставя необходимото време, за
да се постигне съгласие. Декларация № 34 към Договора от Амстердам
изисква от институциите да направят всичко необходимо за бързото протичане на процедурата.
678. Ако постигането на съгласие се оказва невъзможно още на първо четене, Съветът представя на Европейския парламент обща позиция, като
го информира „изчерпателно“ (чл. 251, § 2) за причините да я приеме.
Комисията също информира парламента за позицията си. Парламентът
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разполага със срок от три месеца, който може да бъде продължен с още
един месец, за да се произнесе. Възможно е преди приемането на обща
позиция да започнат преговори с Парламента с оглед постигането на
съгласие относно предложения, които той ще приеме без изменения.
679. Според Договора срокът от три месеца започва да тече от датата на
представяне на общата позиция. За Съвета обаче срокът започва да
тече от момента, за който може да бъде доказано, че общата позиция е
фактически получена от Парламента на всички официални езици. Според парламентарната институция представянето на общата позиция е
осъществено към момента, когато Председателят на Парламента съобщи това в пленарно заседание (чл. 74 от Правилника). Председателят
на Парламента може да направи съобщението, когато констатира, че са
налице общата позиция, експозе на мотивите на Съвета и всички декларации, направени към протокола на Съвета (чл. 151, § 3 предвижда, че
тези декларации се публични; същото е предвидено и в чл. 7, § 1 от Правилника на Съвета). Различните позиции за началото на срока в крайни
случаи могат да доведат до един месец разлика. В такава хипотеза е
възможно актът да бъде приет поради непроизнасяне на Парламента в
определения срок, тъй като срокът от момента на предаване на общата
позиция ще бъде приключил, докато според начина на изчисляване от
Парламента той ще бъде още открит. До настоящия момент тази разлика не е довела до създаването на реален проблем, но няма гаранция, че
това няма да се случи занапред.
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Таблица 3
Предложение на Комисията

Европейски
парламент

Съвет
Квалифицирано мнозинство или
единодушие,
при
промяна
предложението на Комисията

Обикновено
мнозинство

Обща позиция, ако Съветът
не приеме всички
изменения на ЕП

Становище на
ИкоСоКо и КоРе

Ако Съветът приеме всички
предложения на Парламента
или при липса на изменения в
Парламента, актът се счита за
приет

Европейски парламент
Три + един месеца

Одобрява общата
позиция с
обикновено
мнозинство, актът е
приет

Отхвърля акта
с мнозинство
от всички
членове

Становище на
Комисията

Не одобрява всички
предложения на
Парламента

Приема
изменения
с
мнозинство
от
всички членове

Съвет на министрите
Три + един месеца

Приема всички предложения на
Парламента, актът се счита за приет
Единодушие при отрицателно становище
на Комисията

Събиране на помирителния
комитет
Шест + две седмици

Съгласие по общ
проект

Актът е отхвърлен при липса
на съгласие

Проектът се подлага на гласуване в Съвета
и Парламента , срок от шест + две
седмици
Актът е приет, ако бъде одобрен и от
двете институции
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680. В сроковете, предвидени в Договора:
• Парламентът може да одобри общата позиция изрично (не се изисква
специално мнозинство – гласуване с мнозинство от участващите в гласуването) или като не приеме становище в определения срок. Актът се
счита за приет съобразно общата позиция на Съвета. В редакцията си от
Маастрихт Договорът предвиждаше в тази хипотеза Съветът да гласува
още веднъж, за да приеме акта, без да може да се отклони от общата позиция. ДА опрости процедурата, като определи, че актът се счита за приет,
без да е необходимо нов акт на Съвета;
• Парламентът може да отхвърли акта с мнозинство от всички свои членове. ДА премахна съществуващата преди това усложнена процедура,
при която Парламентът следваше да изрази намерението си да отхвърли акта, след което беше предвидена процедура на помирение и едва
след това окончателен вот;
• Парламентът може да предложи изменения в общата позиция с мнозинство от всички свои членове. В този случай процедурата продължава
и текстът отново отива за обсъждане в Съвета и Комисията.
681. В случай на предложения от страна на Парламента Съветът разполага
със срок от три месеца, който може да бъде удължен с един месец, за да
приеме решение по предложенията. Тъй като чл. 250 не се прилага в тази
фаза, дори предложенията да се отклоняват от началното предложение
на Комисията, не е необходимо единодушие, за да бъдат те приети. Освен това евентуалното изменение или оттегляне на предложението на
Комисията е без значение за протичането на процедурата. Ако Съветът
приеме всички парламентарни предложения, актът се счита за приет. В
случай че Комисията е приела отрицателно становище по отношение
на направени от Парламента предложения по общата позиция, Съветът
може да приеме тези предложения единствено с единодушие. Постигането на съгласие на второ четене предполага, че преди гласуването
в Парламента започват преговори със Съвета с оглед постигането на
компромис по отношение на един основен кръг от предложения, които
могат да бъдат приети и от Съвета. В действителност в 50 % от случаите
се постига съгласие на второ четене, като в половината от тях се стига
до приемане на общата позиция без изменения. Ако Съветът не приема
всички предложения на Парламента, се свиква помирителен комитет за
срок от шест седмици, който може да бъде продължен с още две.
682. Помирителният комитет е съставен от членовете на Съвета или техни
представители и от равен брой членове на Парламента. По принцип
представителството на държавите членки се осъществява за председателстващата държава от член на правителството, а за останалите – от
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постоянните представители или от техните заместници. От страна на
Парламента съставът се формира пропорционално на числеността на
парламентарните групи. Измежду парламентарните членове някои от
заместник-председателите упражняват съвместно председателството
на парламентарната делегация. Така се гарантира определена приемственост в работата на комитета. Председателят на ресорната комисия
и докладчикът при всички положения са членове на помирителния комитет, а останалите членове се определят ad hoc (чл. 82 от Правилника).
683. Помирителният комитет се председателства от Председателя на Парламента (в действителност някой от заместник-председателите) и от
Председателя на Съвета. Председателството се осъществява на ротационен принцип и заседанията на комитета се провеждат съответно в
сградата на Парламента и в сградата на Съвета. Комитетът разполага
със срок от шест седмици, за да постигне съгласие. Срокът може да
бъде продължен с две седмици. Той започва да тече от датата на свикване на комитета, което позволява известна гъвкавост, тъй като самото
свикване се извършва в срок до шест седмици след последното четене в
Съвета. Така периодът преди официалното свикване се използва за неформални контакти, за да бъде обменена информация и да се очертае
възможно решение. Когато комитетът провежда заседания, те обикновено се предшестват от преговори, водени с посредничеството на Комисията. В тази фаза тя вече не разполага с контрол над законодателната
работа, тъй като чл. 250 не се прилага. Вследствие на това помирителният комитет може да възприеме предложения, по отношение на които
Комисията е изразила отрицателно становище на второ четене. На този
етап ролята на Комисията се изчерпва до това да търси постигането на
компромис между Парламента и Съвета.
684. Помирителният комитет работи по общата позиция и по направените от
Парламента предложения. В края на своята работа комитетът се произнася по общ текст, като делегацията на Съвета трябва да приеме текста
с квалифицирано мнозинство, а делегацията на Парламента – с мнозинство от членовете си. Всяка делегация гласува самостоятелно, като гласуването и мотивите по него се представят пред комитета. Наличието
на съгласие се констатира на заседание на комитета или чрез размяна
на писма между двамата съпредседатели на комитета. Ако не може да
бъде постигнато съгласие, актът се счита за отхвърлен. При постигане
на съгласие в срок до шест седмици, който може да бъде продължен с
още две, Парламентът с абсолютно мнозинство от участвалите в гласуването и Съветът с квалифицирано мнозинство следва да приемат акта
в съответствие с постигнатото съгласие в помирителния комитет, без да
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внасят каквито и да е изменения. В противен случай актът се счита за
отхвърлен. Приетият акт се подписва от двете институции.
685. Процедурата равнопоставя двете институции. Те е критикувана с аргумента, че е прекалено сложна. Процедурата по съвместно приемане на
решения обаче не е по-сложна от някои процедури, които съществуват
на национално ниво и се синтезира в крайна сметка в необходимостта да
бъде постигнато съгласие между Съвета и Парламента. В практическо
отношение тя функционира добре. Най-красноречивото доказателство
за нейната ефективност е, че Конвентът за бъдещето на Европа предложи нейното утвърждаване като основна законодателна процедура, което
беше възприето от междуправителствената конференция (чл. І-34).

Д. Процедура на одобрение
686. Процедурата на одобрение е въведена с ЕЕА по отношение на договорите за асоцииране (чл. 238 от ДЕО, нов чл. 310) и във връзка с присъединяването на нови държави (чл. 237 от ДЕО, дн. 49 от ДЕС). Тя е своеобразна форма на опростено съвместно приемане на решения, тъй като
актът се приема в едно четене, без Парламентът да има възможност
да изменя акта, приет от Съвета. При отрицателен вот или непроизнасяне на Парламента актът се счита за отхвърлен. Първоначално одобрението трябваше да бъде гласувано с мнозинство от всички членове
на Парламента, което водеше до това, че при въздържане едно малко
малцинство можеше да попречи на одобрението. Така на два пъти Парламентът не одобри договори за асоцииране.
687. ДЕС разширява областите, в които е необходимо одобрението на Парламента. Предвид трудностите, срещани преди това, за одобрението на
един акт е необходимо постигането на абсолютно мнозинство от участвалите в гласуването освен в два случая, когато се изисква мнозинство
от всички членове: одобрение на членството в ЕС и одобрение на единна процедура за изборите за Европейски парламент. По своята същност
процедурата на одобрение намира удачно приложение в случаи, когато
един текст не подлежи на изменения, какъвто е случаят на международните договори. Тя обаче е трудно приложима към случаите на приемане
на законодателни актове, тъй като Парламентът обикновено поставя
своето одобрение под условие да бъдат внесени изменения в предложения от Съвета текст, като по този начин се влиза в неформални преговори (чл. 86 от Правилника на Парламента).
688. Договорът от Амстердам въвежда още един случай на процедура по одобрение с разпоредбите на ДЕС относно хипотезата на тежко и продъл-
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жително нарушение на правата на човека от една държава членка (чл. 7).
Одобрение се изисква и от чл. 49 от ДЕС (членство), 150, § 6 (ИВС), 107,
§ 5 (ИВС), 161 (икономическо сближаване), 300 (сключване на международни договори). Договорът от Ница прибавя един нов случай на одобрение – когато се предлага създаването на засилено сътрудничество в
област, в която се прилага съвместното приемане на решения.
689. Извън изрично уредените случаи на одобрение съществуват и други
случаи, в които Парламентът разполага с правото на съвместно решение – статутът на европейския обмудсман се определя от Парламента
след становище на Комисията и одобрение от Съвета, който гласува с
единодушие (чл. 195 от ДЕО); решенията относно формирането на анкетни комисии, които се приемат по общо съгласие между Парламента,
Съвета и Комисията (чл. 193 от ДЕО); статутът на членовете на Парламента се приема от Парламента при съгласие на Съвета (чл. 190).
Конституцията запазва процедурата на одобрение.
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Раздел 2. Бюджетна процедура
690. Общностният бюджет е подчинен на общи правила, които произтичат
от ДЕО и от финансовия регламент (чл. 279, réglement financier du 25
juin 2002, JO L 248/1 du 16 septembre 2009). С времето към това се
прибавят и множество междуинституционни споразумения, допълнени
и регламентирани от междуинституционното споразумение от 2006 г.
за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление относно
бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура. В
това отношение поради разглежданата материя общностното бюджетно
право се подчинява на общи принципи, които са много близки до тези,
които намират приложение в националното бюджетно право. В замяна
специфичният характер на EО се проявява както в правилата, засягащи
определянето на разходите, така и в самата бюджетна процедура. Причината за това е, че в началото държавите членки, отстъпвайки на ЕП
право за участие в бюджетния процес, пожелават да избегнат това той
да използва правомощията си за значително увеличаване на разходите
или за да постави под съмнение по време на гласуване на бюджета направения по-рано избор от законодателя. Тези тревоги бяха преодолени
когато ЕП получава широкото право за участие в съвместно приемане,
на решения, но бюджетните разпоредби от УД не се променят.

§ 1. Общи принципи на бюджетното право
691. Принципите на общностното бюджетно право са класически и възпроизвеждат много общи за всички държави членки правила. Това са
принципите за единство, универсалност, ежегодност, специфичност и
балансираност. Към тези принципи скорошната реформа на финансовия регламент добавя и принципа за добро финансово управление и
прозрачност. Но по отношение на доброто финансово управление става
дума за потвърждаване на това, че средствата трябва да бъдат управлявани съгласно принципите за икономичност (средства, които са на
разположение в подходящия момент), ефективност (възможно по-добра
връзка между финансови средства и резултати) и ефикасност (постигане на набелязаните цели). Този принцип представлява по-скоро линия
на поведение, отколкото юридическо правило. Що се отнася до задължението за прозрачност, то налага преди всичко публикуването на бюджетните документи.
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А. Правило за единство
692. Правилото за единство и истинност на бюджета според определението
на новия финансов регламент налага всички разходи и приходи на ЕО
да бъдат включени в един единен документ. Както посочва чл. 268 от
ДЕО, „всички приходи и разходи на ЕО... трябва да се предвиждат за
всяка бюджетна година и да са включени в бюджета“. Това правило се
съдържа и в чл. 4, § 2 от финансовия регламент: „Бюджетът е актът, който предвижда и позволява за всяка финансова година съвкупността от
приходи и разходи, сметнати за необходими от ЕО и ЕОАЕ.“ Разходите
на ЕО включват административните разходи на ОПВРС и на ПВР, както
и оперативните разходи в тези сектори, когато те зависят от бюджета.
693. Въпросът за включване в бюджета на Европейския фонд за развитие
(ЕФР), създаден чрез прилагането на конвенциите от Ломе, сключени
с асоциираните държави от Африка, Карибите и Тихия океан, привлича
вниманието на ЕП, който намира тук едно изключение от правилото за
единство. Множество пъти той изисква интегрирането на ЕФР, управляван съвместно от държавите членки, в общностния бюджет. Въпросът е
приключен от СЕО, но не в полза на ЕП с решението от 2 март 1994 г.
СЕО констатира, че след като ЕО не разполага с изключителната компетентност по отношение подпомагане на развитието, то „държавите
членки са в правото си да упражняват колективно компетенциите си в
това отношение, за да могат да се ангажират с финансовите помощи
за отпускане на страните от Африка, Карибите и Тихия океан“. В този
смисъл държавите членки предпочитат с вътрешно споразумение сами
да упражняват тези правомощия. В резултат разходите на ЕФР не са
„разходи на ЕО, които трябва да бъдат включени в общностния бюджет“
(affaire C-316/91, Parlement c/ Conseil, rec. 625). Следователно понякога
се смята погрешно, че невключването в бюджета на ЕФР представлява
нарушение на правилото за бюджетно единство.
694. Другото т. нар. изключение би произтекло от операциите по отпускане
и получаване на заем. Става въпрос за серия от операции, основаващи
се на различни общностни текстове (по-специално този, който въвежда
новия общностен инструмент, JO L 71/34 от 14 март 1987 г.). Комисията
е оторизирана да взема на заем средства с оглед на това да може да отпуска такива. Тези операции не са включени в бюджета въпреки молбите
на ЕП, тъй като поради временния си характер те не са окончателни
приходи и разходи. В бюджета е включена единствено гаранцията за
операциите по вземане и отпускане на заем (чл. 4, § 3 от финансовия
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регламент). Обобщение на настоящите операции е приложено към част
Б от раздела Бюджетна комисия.

Б. Правило за универсалност
695. Правилото за универсалност налага всички приходи да служат за финансиране на всички разходи. Според чл. 17 от финансовия регламент
„съвкупността от приходи покрива съвкупността от разходни пера“. Правилото фигурира също и в чл. 6 от решението за собствените ресурси:
„Приходите, посочени в чл. 2, се използват без разлика за финансирането на всички разходи, включени в бюджета.“
1. Независимост на приходите и разходи
696. Първата последица от това правило е забраната да се ползват някои
приходи за специфични разходи. Самото решение за собствените ресурси съдържа някои отклонения от правилото за неизползване:
– чл. 169 от ДЕО позволява лансирането на допълнителни програми за
изследване и развитие между много държави членки. В този случай специфичните вноски, изплатени от държавите, се използват за тези програми;
– създадени са различни резерви, които да покриват специфични нужди. Става въпрос за валутната резерва ЕФОГСС, създадена, за да се
използва при непредвидимите промени на обменния курс долар/евро.
Тази резерва включва икономиите, реализирани в гарантирания раздел на ЕФОГСС в случай на повишаване на долара, и захранва чрез
прехвърляния на средства от едно перо на бюджета в друго засегнатите
линии в случай на спад на долара. Създадени са и други две резерви с
решението от 1994 г. Едната, свързана с операциите по отпускане на
заеми и по гарантиране на заемите в рамките на Гаранционния фонд,
е предназначена да изплати дължимото на кредиторите на ЕО в случай
на фалит на ползвателя на даден кредит, отпуснат или гарантиран от
ЕО за операции, осъществявани в полза на трета страна или предназначени за финансирането на проекти в трети страни (réglement 2728/94
du Conseil du 31 octobre 1994, JO L 293/1). Другата представлява резерва
за спешни помощи за трети страни. Във всички случаи до собствените
ресурси, необходими за финансирането на резервите, се стига само в
случай на мобилизиране на резервата.
2. Неограничаване на приходите и разходите
697. Правилото за универсалност забранява в бюджета да бъдат вписвани
суми, които биха могли да са резултат от свиване на приходите и разхо-
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дите. Забраната за свиването се припомня в чл. 17 от финансовия регламент. Това правило е обект на изключения и финансовият регламент
в чл. 20 позволява някои свивания.
698. Други такива са предвидени от специфични текстове:
• чл. 2, § 3 от решението за собствените ресурси позволява на държавите
членки да задържат 25 % от получените суми като разходи за събиране на
приходите, идващи от селскостопански прелевмани и мита. Тези разходи
за събиране са вписани като отрицателни приходи в бюджета, като ограничената сума се появява in fine в сумата на собствените ресурси;
• плащанията за селскостопанска съотговорност върху млякото и зърнените продукти, събирани от селскостопанските производители в случай
на свръхпродукция, са вписани в бюджета като отрицателни разходи,
докато те представляват всъщност приходи за ЕО. Те се явяват като намаляване на положителните разходи, поради което може да се сметне,
че не спазват правилото за неограничаване. Тази практика е критикувана от Сметната палата, но СЕО приема тази система (arrêt du 21 février
1979, affaire 138/78, Stolting, rec. 713);
• по същия начин може да се сметне, че операциите по складиране на
селскостопанските продукти в рамките на общите пазарни организации
представляват едно изключение от правилото, доколкото резултатът от
извършените от националните организации операции е вписан като положителен или отрицателен разход след компенсиране между разходите по
закупуването и приходите от продажбата на складираните продукти.

В. Правило за ежегодност
699. Всички бюджетни операции са обвързани в една финансова година.
Това означава, че прогнозите се извършват за една бюджетна година,
която съвпада с календарната година. Както е упоменато в чл. 268 на
ДЕО, всички приходи и разходи трябва да са обект на прогнозиране за
всяка бюджетна година, а според чл. 272, § 1: „бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември“. Принципът за ежегодност
се налага и по силата на чл. 202, ал. 1 по отношение на изпълнението,
след като „разходите, вписани в бюджета, са позволени в рамките на
една бюджетна година“.
700. Правилото за ежегодност налага вписването в бюджета на всички предвидими приходи и разходи за бюджетната година. Следователно бюджетът
трябва да е ясен и да дава представа за реалното състояние на приходите
и разходите. Що се отнася до приходите, това правило се припомня от
СЕО в решението му от 31 март 1992 г. Става дума за изясняване дали
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би могло да се направи изключение от правилото, според което излишъкът от една финансова година да може да бъде прехвърлен единствено в
следващата такава, като в нея се вписва само част от сумата. Всъщност
според СЕО принципите за ежегодност и единство на бюджета „изискват
всички приходи, с които разполага ЕО за дадена финансова година да бъдат вписани в бюджета на тази година. От това следва, че невписването
на част от излишъка от една бюджетна година в следващата, решение,
поддържано от ЕК и от ЕП, има за ефект бюджетът за въпросната последна година да не отразява всички приходи, с които разполага ЕО за тази
година, и от този момент накърнява гореспоменатите принципи“ (affaire
С-284/90, Conseil с/ Parlement européen, rec. I - 2277).
701. Що се отнася до разходите, проблемът е поставен два пъти пред СЕО.
По дело 34/86 целта е да се разбере дали отказът на СМ да увеличи
максималния размер на незадължителните разходи може да позволи
на последния да подцени разходите. Въпреки че СЕО не се произнася
по този проблем, генералният адвокат Манчини заявява, че „не съществуват „предвидими“ разходи, които бюджетната власт да не вземе под
внимание“ (Conseil с/ Parlement, arrêt du 3 juillet 1986, conclusions, rec.
2181). По дело 377/87, засягащо бездействието на СМ при непредаване
на проектобюджет на ЕП на предвидената според ДЕО дата, генералния
адвокат Мишт поставя въпроса дали е оправдание недостигът на собствени средства. След дълъг анализ генералният адвокат констатира невъзможността „да се нарушат планираните разходи“. Бюджетът трябва
да е реален и да включва всички предвидими разходи за текущата година (Parlement c/ Conseil, arrêt du 12 juillet 1988, conclusions, rec. 4017).
Приходите и разходите, които трябва да бъдат включени в бюджета, са
всъщност всички онези, предвидими за текущата година.
702. Правилото за ежегодност при изпълнение на бюджета се базира на обвързването на управлението на текущата година с всички приходи, получени по време на съответната финансова година, с изключение на собствените ресурси от януари, които могат да бъдат събрани по-рано, и изравняванията на ресурсите от ДДС и БНП, които са резултат от изравнителни
и допълнителни бюджети, които пък, без да се взема под внимание датата
на събирането им, са обвързани с въпросната финансова година.
1. Разпределени средства
703. Необходимо е ЕО да позволява операции, реализацията на които се
простира в няколко финансови години. Тази нужда поражда техниката
за разпределяне на средствата, т.е. за разграничаването на средства
за задължения и средства за плащане. На тази разлика е посветен чл. 7

346

от финансовия регламент. Разпределените средства покриват многогодишни мерки. В този случай средствата за задължения „покриват по време на текущата финансова година пълната цена на договорените юридически задължения за операции, чиято реализация се простира върху
повече от една финансова година“, а средствата за плащане „покриват
разходите, произтичащи от изпълнението на договорените задължения
по време на финансовата година и/или на предходните такива“.
704. Финансовият регламент определя като средства за задължения множеството от неразпределени средства и средствата за задължения от
разпределените средства. Средствата за плащане се състоят от множеството от неразпределени средства и средствата за плащане от разпределените средства. Това обяснение е логично, след като неразпределените средства позволяват, докато се стигне до сумата им, използването
и изплащането през същата отчетна година. Позволените средства за
задължение за една отчетна година и средствата за плащане за същата
година фигурират в същата бюджетна линия. Един коментар в бюджета
съдържа регистър, който посочва предвидената сума за средствата за
плащане за следващите отчетни години. За да се избегне включването
в бюджета на задължения, които няма да могат да бъдат изпълнени, чл.
77, § 3 от финансовия регламент предвижда крайна дата за изпълнение
на разпределените средства, което налага при изтичането на тази дата
да се пристъпва към освобождаване. Наличието на „дремещи“ ангажименти, които не са обект на изпълнение, се избягва.
705. Техниката на разпределените средства поражда много сериозни трудности през 80-те години поради тенденцията на бюджетната власт да
свръхбюджетизира средствата за задължения отвъд финансовите наличности на ЕО. Това изправя ЕО пред риска да не може да изплаща
задълженията си от средства за плащане. Решението за собствените
ресурси от 1988 г. определя таван на средствата за задължения. Тази
техника е упомената и в чл. 3, § 2 от решението от 2002 г., което фиксира
като процент от целия БНП на държавите членки общата стойност на
средствата за задължения. Освен това се уточнява, че е подходящо да
се поддържа организирана връзка между средствата за задължения и
тези за плащания с цел да се гарантира тяхната осчетоводимост и спазването на тавана на собствените ресурси. По същия начин междуинституционното споразумение от 6 май 1999 г. относно бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура определя финансови
перспективи за ЕО в средства за задължения.

347

2. Пренасяне на средства
706. Техниката за пренасяне на средства позволява освобождаване от ежегодността, след като тя позволява средства, неизползвани в рамките на
една отчетна година, да бъдат използвани през следващата. Чл. 271,
ал. 2 от ДЕО ограничава обаче прилагането на тази техника, след като
я изключва за средствата за персонал и я допуска по отношение на другите средства само в рамките на следващата финансова година. В този
смисъл практиката първоначално е доста гъвкава, след като всички пренасяния са били позволени в рамките на ДЕО. Предвид злоупотребите,
предизвикани от тази практика, финансовият регламент е преразгледан
и чл. 19, § 1 от него забранява по принцип пренасянето.
707. За неразпределените средства основното правило е това за анулиране
на средствата, неизползвани в края на финансовата година. Могат да
бъдат пренасяни автоматично само средствата, отговарящи на договорените задължения по време на финансовата година. Също така обект
на пренасяне могат да бъдат необходимите суми, когато актът, на който
се основават, е приет през последното тримесечие на годината и ЕК
не е могла да употреби средствата преди края на същата година. Тя
информира бюджетната власт за списъка с преносите. Колкото до пренасянията, засягащи задължителните разходи, СМ изказва становище
след консултиране в ЕП. Зa пренасяне на незадължителните разходи
ЕП изказва становище след консултиране със СМ. Във всички случаи
липсата на решение в рамките на шест седмици означава съгласие.
708. Относно разпределените средства пренасянето е позволено по отношение на средствата за задължения, когато заключението от досиетата е
почти завършено, но не е било представено като задължение. Задължението в този случай трябва да бъде изпълнено до 31 март. За средствата
за плащане пренасянето трябва да позволява да се покрият предишни
задължения или такива, свързани с отложени средства за задължения.
ЕК трябва да прибягва до пренесени средства само след изчерпване на
средствата за финансовата година.

Г. Правило за специфичност
709. Бюджетната оторизация не се дава глобално, а по специфичен начин, за
определени разходи. Правилото за специфичност е условието за един
наистина прозрачен бюджетен дебат и за изпълнение, което спазва волята на бюджетната власт. Според чл. 271, ал. 3 и ал. 4 от ДЕО: „Средствата са специализирани по групи, обединяващи разходите според естеството им или предназначението им; те са разделени и на подгрупи,
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доколкото се налага съгласно регламента, изготвен при прилагане на чл.
209. Разходите на ЕП, СМ, ЕК и на СЕО са предмет на различни части на
бюджета, без да се засяга специалният режим за някои общи разходи.“
1. Бюджетна номенклатура
710. Чл. 40 и следващите от финансовия регламент определят номенклатурата на бюджета на ЕО. Най-общо бюджетът съдържа общо състояние
на приходите и на разделите, съдържащи приходите и разходите на всяка институция. Тази номенклатура по институции е свързана с факта,
че всяка институция управлява своите приходи и разходи. Приходите
и разходите на ИкоСоКо и на КоРе са включени в раздела за СМ. При
зачитане на разпоредбите на финансовия регламент номенклатурата се
изготвя в рамките на бюджетната процедура.
711. Общата рамка на приходите съдържа прогнозите за приходи на ЕО, приходите от предишната финансова година и съответните коментари. Разделът на всяка институция посочва собствените приходи на тази институция и разходите, разпределени по дялове, глави, членове и постове.
Главата представлява основната бюджетна единица, след като единствено бюджетната власт може да позволи прехвърляния на средства от една
глава на бюджета в друга. Разделът за ЕК е разделен на две части. Част
А съдържа административните разходи на институцията, а част Б – оперативните разходи, които представляват повече от 75 % от разходите на
ЕО. Всяко подразделение на бюджета съдържа отворените средства за
финансовата година, за предходната такава и действителните разходи
от последната приключена финансова година. Към тях се прибавят коментари, които посочват основния акт, когато има такъв, пояснения за
естеството и предназначението на средствата и относно разпределените
средства, регистър посочващ плащанията. Бюджетните коментари имат
само индикативна стойност и не обвързват институциите.
712. Някои бюджетни линии имат забележката „p.m.“ (за отбелязване). Тази
забележка означава, че бюджетната власт одобрява разхода по принцип, но не е определила сумата му или защото законодателен акт, на
който ще се основава, все още не е бил приет, или защото все още не е
било възможно да се определи сумата на разхода, или пък защото по някаква причина бюджетната власт е пожелала да блокира разхода. Тези
линии ще трябва да бъдат захранвани чрез прехвърляния на средства
от едно перо на бюджета към друго, произтичащи именно от резервата, определена за тази цел глава 100. Други линии са снабдени с тире.
Това налага нито един разход да не бъде извършен по линията, която е
престанала да бъде оперативна, и се поддържа в бюджета само за да
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позволи да се посочват вписаните средства и направените разходи през
предходните финансови години. Тези линии не могат да бъдат захранвани чрез прехвърляния и само един коригиращ бюджет би позволил да
ги направи отново оперативни.
2. Смекчаване на принципа за специфичност
713. Процедурата за прехвърляне позволява да се трансферират средства
от една линия към друга. Тя е подчинена на различни методи в зависимост от разделите на бюджета. ЕП и СМ могат в рамките на техния раздел да пристъпят към прехвърляния от линия към линия и от глава към
глава. СЕО и Сметната палата могат единствено да извършват прехвърляния от линия към линия в рамките на едно перо при условие, че за
това биват информирани ЕК и бюджетната власт. ЕК може да извършва
прехвърляния от линия към линия в рамките на своя раздел. Правото є
да извършва прехвърляния от акт към акт е признато относно разходите
за персонал и за функциониране в рамките на 10% от средствата за
финансовата година. Що се отнася до оперативните разходи, тя може
да осъществява прехвърляния от перо към перо в рамките на 10% от
средствата, фигуриращи в линията, от която се извършва прехвърлянето. Във всички случаи тя трябва да информира за тях бюджетната власт
три седмици по-рано.
714. Процедурата, която се прилага в този случай, е тази, използвана също
и за другите прехвърляния. Ако става въпрос за задължителни разходи,
СМ взема решение с квалифицирано мнозинство в срок от шест седмици, като мълчанието е равносилно на приемане. За незадължителните
разходи решението е на ЕП след становище на СМ. Ако предложението
за прехвърляне засяга двата типа разходи, решението се взема от ЕП и
СМ, като мълчанието отново означава съгласие. В случай на несъгласие
между двете институции се приема по-малката стойност.
715. Поддържа се тезата, че резервите представляват посегателство на правилото за специфичност. Реалността е по-нюансирана. Относно средствата, вписани в оперативните резерви на всеки раздел, често с коментари се посочва какво е крайното им предназначение. Що се отнася до
валутния резерв, неговият предмет, състоящ се в това да компенсира
последиците от паритетните движения евро/долар, прави така, че да не
може да му се приписва друга роля. По същия начин предметът на двете нови резерви – спешна помощ за трети страни и гаранция за заеми,
отпускани от ЕО в полза на и за трети страни, е много ясен. Единствено
негативният резерв, който е предназначен да получава прехвърляния,
идващи от различни бюджетни линии и който позволява да се свръхбю-
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джетизират в началото на годината някои позиции, представлява истинско нарушение на правилото за специфичност.

Д. Принцип за балансираност на бюджета
716. Чл. 268 от ДЕО налага бюджетът да бъде балансиран откъм приходи и
разходи. Сумата на разходите на ЕО е ограничена до тавана на собствените ресурси и не е възможно да се прибягва до заем с цел балансиране
на бюджета. От момента, в който таванът не е достигнат, сумата на приходите е фиксирана в края на бюджетната процедура в зависимост от
стойността на одобрените разходи. Поради тази причина общностният
бюджет често се квалифицира като бюджет за разходи. В замяна обаче
не е възможно да се приеме бюджет, в който разходите биха надхвърляли тавана на собствените ресурси.
717. Чл. 272, § 10 налага спазването на бюджетното равновесие на всички етапи от процедурата. Предварителният проектобюджет, проектът и бюджетът на всяко четене трябва да бъдат приемани балансирано. В резултат
бюджетът не може да бъде определен при недостиг на собствените ресурси, след като в резултат от юриспруденцията на СЕО всички предвидими
разходи трябва да бъдат включени в бюджета. Тогава държавите членки,
прилагайки чл. 5 от ДЕО, ще трябва да осигурят средства, позволяващи на
ЕО да се справи със задълженията си.
718. Една от последиците от правилото за балансираност е забраната да се
привеждат в резерва салдата, констатирани при изпълнението на бюджета. Салдото, което се състои от разликата между получените приходи и направените разходи, трябва, прилагайки чл. 15 от финансовия регламент, да бъде вписано в бюджета на следващата финансова година
като коригиращ бюджет, а предишното салдо трябва да бъде включено
в самата бюджетна процедура. Когато салдото е положително, то бива
включено в бюджета. Когато е отрицателно, то бива включено в разходите. Наличието на дебитно салдо, което може да произтича единствено
от надценяване на приходите, след като средствата за плащане могат
да бъдат ограничени, означава, че разходите са повече от приходите.
Продължителното наличие на дебитни салда в период на рецесия издига сериозни проблеми в ЕО, особено когато разходите са близо до
тавана на ресурсите.
719. Техниката на отрицателния резерв е създадена в рамките на бюджетната процедура за 1986 г. с цел да позволи превишаване на разходите
спрямо приходите, като се запазва бюджетното равновесие. Създаден
е отрицателен резерв със стойност, равна на това превишаване. Този
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резерв се захранва от прехвърляния на средства, постъпващи от различни бюджетни линии. Всъщност, става дума за това да се използва
неусвоявянето на средства, което ще позволи да се достигне равновесие в течение на финансовата година. Финансовият регламент признава
официално тази резерва в своя чл. 44 и ограничава стойността є на 200
млн. евро. Този инструмент за гъвкавост е продължен в споразумението
за финансовите перспективи 2007–2013 г.
§ 2. Бюджетна процедура
720. Бюджетната процедура е израз на финото равновесие на правомощията
между институциите и по-точно – между двата органа на бюджетната
власт, ЕП и СМ, след като в това отношение ЕК не разполага с правомощията, с които разполага в рамките на законодателната процедура. В
началото процедурата е била замислена, за да обвърже ЕП с вземането
на решение, като се избягва поставянето под съмнение на решенията,
взети в рамките на законодателната процедура, в която той разполага
единствено с консултативни правомощия и спира парламентарното изкушение за прекомерно увеличаване обема на разходите. По тази причина упражняването на бюджетната власт е много силно контролирано.

А. Ограничаване на бюджетната власт
721. Ограничаването на бюджетната процедура се прави под различни форми.
Първата без съмнение е времевото ограничение от изключително строгия
календар, наложен от ДЕО. След това се нарежда и ограничаването на
правомощието за вземане на решение чрез класифициране на разходите. На трето място, бюджетната власт е ограничена от фиксирането на
максимален размер на незадължителните разходи, а отскоро и чрез бюджетната дисциплина. Най-накрая възниква и проблемът за отношенията
между законодателната и бюджетната власт.
Бюджетен календар
722. Чл. 272 на ДЕО поставя бюджетния дебат в много стриктен календар и
от момента, в който проектобюджетът е предаден от СМ на ЕП, обсъжданията във всяка институция трябва да се проведат в срокове, чието неспазване има за последица отнемане правата на институцията, която не
може вземе решение в определеното време, в полза на другия орган на
бюджетната власт. Всичко е така направено, че в ЕО да може да е налице
бюджет преди началото на финансовата година.
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723. Забавянето може да се дължи на две причини. На първо място, пропускът
на СМ да внесе проектобюджет преди 5 октомври. Този пропуск води до
разминаване в цялостното протичане на бюджетната процедура. Това се
случва през 1987 г. поради недостатъчни собствени ресурси. Този пропуск
може да доведе до дело за установяване на противоправно бездействие,
но СЕО отсъжда, че внасянето на проект преди произнасянето на съдебното решение нарушава съдебното производство. След като бездействието е преустановено, предметът на иска изчезва. От това следва, че бездействието на СМ не може да бъде санкционирано, когато закъснението
не надхвърля срока за произнасяне на СЕО. Трябва да се добави, че в
заключенията си генералният адвокат преценява, че в случая са налични
доказателства за противоправното бездействие и че „може да се каже, че
задължението да се представи един пълен бюджет трябва да стои над
това той да бъде представен преди 5 октомври, в крайни случаи, когато тези две изисквания не са съвместими“ (arrêt du 12 juillet 1988, affaire
377/87, Parlement c/ Conseil, rec. 4017). Другата хипотеза, според която
бюджетът не може да бъде приет преди началото на финансовата година,
е тази, според която EП отхвърля проектобюджета съгласно чл. 272, § 8.
Тогава ще трябва да се прибегне до временни разходи на базата на „дванайсети“ (1/12 част от предходния бюджет), както предвижда чл. 273.
724. Според календара, определен от ДЕО, ЕК трябва да внесе в СМ проектобюджета преди 1 септември и ЕП трябва да бъде сезиран с проектобюджета, изготвен от СМ, преди 5 октомври. Тогава ЕП разполага с 45
дни за първото четене, а СМ – с 15 дни за второ четене. След това ЕП
разполага с още 15 дни преди окончателното решение за бюджета. С
цел намаляване на времевите ограничения на процедурата институциите се споразумяват за прагматичен календар, който позволява да се
изпревари срокът за предаване на проекта и да се отпусне повече време
на ЕП за първото четене. Но в случай на разногласие между институциите се прилагат правилата от ДЕО.
725. Автоматичността на системата, закрепена с ДЕО, понякога се използва
от ЕП, за да се пренебрегне противопоставянето на СМ. ЕП смята, че
при липса на съгласие от СМ изтичането на срока ще доведе във всички
случаи до мълчаливо одобрение. Той смята и че при липсата на решение от СМ относно новия максимален размер на незадължителните разходи неговото съгласие се счита за получено при изтичането на срока
за вземане на решение, отреден от ДЕО на СМ. Тази интерпретация
е отхвърлена от СЕО с решението му от 3 юли 1986 г., когато той констатира, че при липса на съгласие относно нарастването размера „това
споразумение не може да се счита за осъществено на база предполага-
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емата волята на едната или другата институция“ (affaire 34/86, Conseil c/
Parlement, rec. p. 2155).
2. Класификация на разходите
726. Безкраен източник на конфликти между институциите, класификацията
на разходите представлява крайъгълният камък на разпределението на
бюджетната власт между ЕП и СМ. ЕП разполага с право на последна
дума относно незадължителните разходи, докато СМ разполага с правото за последна дума относно задължителните разходи. ДЕО не използва
термини като задължителни и незадължителни разходи, а разграничава
„разходи, произтичащи директно от ДЕО или от актове, приети по силата на ДЕО“ от другите видове разходи. Философията, според която
е въведена тази класификация, трябва да бъде търсена във волята на
авторите на ДЕО да предпазят законодателната власт, притежавана
преди време от СМ от нападките на ЕП. Всъщност през 70-те години
съществува опасението, че ЕП ще се възползва от бюджетната си власт,
за да постави под съмнение приетите от СМ законодателни актове. Отпускането на СМ на правото на последна дума относно разходите, произтичащи от приетите по силата на ДЕО актове, е вид подсигуряване
срещу този риск. Рискът трябва да намалее от момента, в който на ЕП
му се признава по-голямо участие в законодателната власт. Трябва да
се отбележи, че настоящите конфликти относно класифицирането на
разходите засягат основно земеделските разходи – област, в която ЕП
разполага единствено с консултативни правомощия за приемането на
основните законодателни актове.
727. За да бъде тази класификация приложима, е необходимо да се установят критерии, позволяващи да се разграничават ясно двете категории
разходи. През 1975 г. СМ заявява, че смята за задължителни „разходите, за които по силата на текстовете на Договора никоя бюджетна власт,
било то СМ или ЕП, няма право да фиксира свободно средствата“. Макар
през 1975 г. да се сключва споразумение, то приемането на бюджетите
за следващите финансови години бива белязано от чести конфликти, засягащи класификацията. По тази причина трите институции търсят разрешение на конфликта помежду си чрез преговори. Общата декларация
от 30 юни 1982 г. представлява завършекът на тези преговори.
728. Декларацията от 30 юни 1982 г., чието съдържание е възпроизведено
в междуинституционното споразумение от 6 май 1999 г., съдържа едновременно една дефиниция и един метод. Според дефиницията: „Институциите считат за задължителни разходите, които бюджетната власт
е длъжна да вписва в бюджета по силата на юридически ангажимент,
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изготвен в рамките на ДЕО или на актовете, постановени по силата на
последните.“ Тази дефиниция се опитва да обедини тезата на СМ, според която задължителният характер на един разход произтича от факта, че властта не разполага със свобода на преценка по отношение на
принципа и стойността на последния, с тезата на ЕП, според която един
разход е задължителен само когато трети лица разполагат с право да се
възползват от плащане от ЕО. Първата част на дефиницията поставя
акцента върху тезата на СМ, докато втората – върху тезата на ЕП.
729. За да се избегнат бъдещи спорове, споразумението съдържа като анекс
дефиниция за естеството на съществуващите разходи. Относно новите разходи ЕК извършва предварителна класификация в своя проект за
бюджет. Ако един от органите на бюджетната власт не е съгласен с тази
класификация, свиква се среща между тримата председатели на институциите, за да се опитат да разрешат проблема преди приемането на
проектобюджета. Всъщност в случай на продължително противоречие
защитаваната от ЕП класификация ще бъде тази, която ще фигурира
в бюджета за финансовата година, след като в течение на бюджетната
процедура ЕП се произнася последен. Обаче СМ няма да се смята за
обвързан от тази класификация и ще продължи да третира въпросните
разходи в коригиращите или допълнителните бюджети, или в проектобюджета за следващата година като незадължителни. Оттук именно и
интересът да се решат възможно най-бързо проблемите, засягащи класификацията, за да се избегнат конфликти, простиращи се в множество
финансови години. Споразумението позволи проблемът да се преодолее, като наложи предварителни преговори относно класификацията.
730. Общата декларация от 1982 г. позволява затихване на спора за класификацията чак до 1991 г. На тази дата ЕП започва отново офанзивата с
цел да разбие солидния блок задължителни разходи, съставен от средствата на ЕФОГСС-Гаранции, което пък би му позволило да има правото
на последна дума относно средствата за общата селскостопанска политика – област, в която той има само консултативни функции при приемането на законодателство. Междуинституционното споразумение от
1993 г. удовлетворява частично ЕП. Разходите от раздел 2 (структурни
действия) и раздел 3 (вътрешни политики) за финансовите перспективи
са незадължителни разходи, а разходите, отнасящи се до финансовите
протоколи, които ще бъдат сключени или подновени с трети страни, ще
бъдат считани за незадължителни (относно финансовите перспективи,
вж. по-долу № 738). Тези мерки не са достатъчни, след като ЕП по време на бюджетната процедура за 1995 г. не се колебае да класифицира
едностранно някои разходи на ЕФОГСС-Гаранции като незадължител-
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ни, без да спазва споразумението между институциите. Съветът сезира
СЕО, но последният анулира решението за приемане на бюджета, основавайки се на други елементи (вж. по-долу № 731).
731. Всъщност СЕО винаги е избягвал да се произнася относно класифицирането на разходите. В решението си от 3 юли 1986 г. (affaire 34/86,
цитирано по-горе) той препраща страните към междуинституционната
процедура, въведена с общата декларация от 1982 г. В решението си от
27 септември 1988 г. СЕО преценява, че въпросите относно класификацията са обект на одобрението на институциите, които запазват правото
си на намеса в случаите на явна, произволна или погрешна употреба на
това право (affaire 204/86, Grиce c/ Conseil, rec. p. 5323).
732. Въпросът за класификацията застава винаги като ябълка на раздора между двата органа на бюджетната власт. СЕО смята, че едно несъгласие
относно класификацията ще доведе до несъгласие, относно максималния
размер. Той санкционира това несъгласие като анулира решението за бюджета, взето от председателя на ЕП (arrêt du 7 décembre 1995, Conseil c/
Parlement, affaire C-41/95, rec. I-4411). В действителност последиците от
класификацията са смекчени още, що се отнася до земеделските разходи,
от традицията на ЕК, установена със споразумението от 1999 г., да предлага след първото четене на СМ, писмо с поправки на бюджета относно
земеделските разходи с цел да държи сметка за развитието на продукцията и цените. Доколкото целта е да се разполага с бюджет на края на
годината, трябва да бъде постигнато споразумение между двата органа
на бюджетната власт в едно-единствено четене, което има за резултат
неутрализирането на правото за последна дума на СМ в тази област.
733. Споразумението между институциите от 2006 г. съдържа списък със
задължителните разходи. Става въпрос за разходи за общата селскостопанска политика, както и за ветеринарни и фитосанитарни разходи
– разходи, които са резултат от международни споразумения, от някои
разходи за персонала, от обезщетение от спорове и нанесени щети, от
валутни резерви и гаранции за заеми.
3. Максимален размер на незадължителните разходи
и бюджетна дисциплина
734. Дори ЕП да разполага с правото за последна дума относно незадължителните разходи, правото за увеличаването им е ограничено от наличието на
максимален размер на незадължителните разходи. Този размер се изчислява всяка година от ЕК на базата на увеличаването обема на БВП на ЕО,
от средното изменение на бюджетите на държавите членки и от увеличаването на цената на живота в ЕО през последната финансова година. Той
е наложен на институциите по време на бюджетната процедура.
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735. Този размер, прилаган върху незадължителните разходи от предходната финансова година, позволява да се изчисли максималната възможна
стойност на тези разходи за следващата финансова година. В резултат
на това липсата на споразумение относно класификацията на разходите
по време на финансовата година „N минус 1“ оставя последици върху
максималния размер през отчетната година N. Трудностите, които биха
възникнали по отношение на определянето на тази максимална стойност, се преценяват, когато множество последователни бюджети се гласуват при наличие на несъгласие с класификацията.
736. Тъй като максималният размер е на разположение на двата органа на
бюджетната власт, може да се случи така, че по време на приемането
на проектобюджета СМ да изчерпа увеличенията в резултат на размера.
Тогава ЕП би се оказал лишен от всякакъв резервен вариант за действие. За да избегне тази ситуация, чл. 272, § 9, ал. 4 от ДЕО гарантира
на ЕП наличието при всички обстоятелства на резервен вариант, равен
поне на половината от максималния размер. От момента, в който размерът на нарастване, който е резултат от постановения проектобюджет от
ЕС, надхвърля половината от максималния размер, ЕП може да увеличава още разходите в рамките на половината от максималния размер.
737. Ако увеличаването в резултат от размера не е достатъчно, може да бъде
фиксиран нов размер след споразумение между СМ, произнасящ с квалифицирано мнозинство, и ЕП, произнасящ се с мнозинството на съставящите го членове и на 3/5 от подадените гласове. Надхвърлянето на размера
е в основата на конфликти между ЕП и СМ. Всъщност ЕП има навика да
гласува изменения, надхвърлящи този размер, и доколкото СМ не успее да
ги промени, за да се спази размерът, той счита, че СМ е приел негласно
неговото увеличаване. В решението си от 3 юли 1986 г. СМ затвърждава
изискването за изрично приемане на нарастването на размера (affaire 34/86,
цитирано по-горе). Общата декларация от 1982 г., възпроизведена в споразумението от 1999 г., предвижда свикването на тристранна среща между
председателите на ЕП, СМ и ЕК, когато се наложи увеличаване на размера.
Трябва да се положат всички усилия, за да се постигне споразумение преди
края на годината, а в случай на неуспех – преди края на месец януари.
738. Въпросът за нарастването на размера губи част от значимостта си
след установяването на финансовите перспективи и бюджетната дисциплина. Именно в рамките на реформата на системата за ресурсите
от 1988 г. се конкретизира идеята за бюджетна дисциплина, приложима върху всички разходи; целта е да се осигури по-добър контрол на
нарастването на разходите, като същевременно се гарантира равновесие между различните категории разходи. Всъщност единствено-
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то ограничение по онова време е резултат от тавана на собствените
ресурси и на максималния размер, което не позволява плануването
на покачването на разходите и избягването на ситуацията, в която
нарастването ще облагодетелства някои категории разходи за сметка на други, без да е налице една визия в перспектива. Споразумението между институциите от 1993 и решението от 1994 г. относно бюджетната дисциплина продължават взетите през 1988 г. мерки. В споразумението от 2006 г. са определени годишните стойности на разходите
за средства за плащане за периода 2007–2013 г. за шест раздела:
трайно нарастване, запазване и управление на природните ресурси,
гражданство, свобода, сигурност и правосъдие, Съюзът като световен
фактор, администрация и компенсации. Институциите се ангажират да
считат стойностите, вписани в перспективите, като таван, който те ще
спазват по време на бюджетната процедура. Прилагането на действие,
надхвърлящо перспективите, може да се случи само след изменение
на бюджета и евентуално преразглеждане на перспективите. Средствата за плащане не могат да доведат до по-висок размер на собствените
ресурси от този, предвиден в решението за собствените ресурси, и ако
се наложи, финансовите перспективи трябва да бъдат променени, за
да осигурят спазването на тавана на собствените ресурси. Средствата,
вписани във финансовите перспективи, са средства за задължения. Но
перспективите фиксират също тавани на средствата за плащане и институциите се ангажират да оставят в рамките на възможното по-ниски
от таваните маржове.
739. Перспективите се подлагат на годишно техническо адаптиране от ЕК в
зависимост от нарастването на БВП и на цените. Общата стойност на
средствата за плащане също може да бъде адаптирана, за да се държи сметка за ритъма на изпълнение на ангажиментите. Адаптирането
изисква решение от СМ с квалифицирано мнозинство, включващо поне
2/3 от членовете му, и от ЕП с мнозинството на съставящите го членове
и на 3/5 от подадените гласове. Със същото мнозинство перспективите
могат да бъдат преразгледани по предложение на ЕК и като се спазва
таванът на собствените ресурси, за да се удовлетвори необходимостта
от предприемането на непредвидени в началото действия. Обаче в този
случай в СМ се изисква единодушие, когато ревизията надхвърли 0,3%
от БВП. Споразумението от 2006 е продължение на това от 1999 г., което,
с цел да позволи известна гъвкавост в случай на непредвидени ситуации, съдържа определянето на марж от 200 млн. евро, предназначени
за евентуалното покриване на разходи, които не биха могли да бъдат
финансирани в рамките на таваните в съществуващите рубрики.
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740. По този начин увеличаването на разходите е изцяло ограничено в рамките на тавана на собствените ресурси. В тези условия разногласията
относно фиксирането на максималния размер не представляват вече
такъв интерес. Споразумението между институциите всъщност предвижда те да упражняват компетенциите си по начин, по който ще се съобразяват с различните тавани по време на бюджетната процедура и на
изпълнението на бюджета. В резултат се оказва, че споразумението за
максималния размер е автоматично. Със сигурност формите трябва да
бъдат спазвани и ако прилагането на споразумението доведе до нарастване на размера, то трябва да бъде изрично прието.
741. Този процес води до поставянето в скоби на финансовите последици
от класифицирането на разходите от момента, в който двата органа
на бюджетната власт спазват споразумението между институциите. Но
интересът към разграничаването на задължителните разходи от незадължителните се запазва по отношение на притежателя на правото за
вземане на решение в рамките на процедурата, след като тя определя
институцията, която решава като последна инстанция за дадена категория разходи. В началото класификацията на разходите се основава
на една точна идея. Става въпрос за това да се ограничи бюджетната
власт на ЕП, доколкото използването на това правомощие е в състояние да постави под съмнение законодателните актове, приети от ЕС. Но
има един недостатък. Тя се базира на една абстрактна дефиниция за
категориите разходи, което може само да предизвика значителни разминавания в оценката. Предпочетено е заместването на едно конфликтно
регулиране на разходите, осигурено от класификацията и размера, с регулиране, базиращо се на финансовите перспективи.
4. Законодателна власт и бюджетна власт
742. Една от особеностите на ЕО е липсата на паралелност между упражняването на законодателните и бюджетните правомощия. Бюджетното правомощие не би могло да замести законодателното, след като титулярите и
условията са различни. Ето защо, ако за финансовото прилагане на една
законодателна мярка е крайно необходимо в бюджета да фигурира разрешение за разход, то наличието на това разрешение не би могло да освободи ЕО от правото є да законодателства. Един разход изисква вписване
в бюджета така, както и един основен законодателен акт. Със сигурност
ЕП се е изкушавал да замести бюджетната власт със законодателната,
поддържайки тезата, че е възможно да се осъществи определена общностна мярка на базата на вписване в бюджета, но това искане е ограничено в общата декларация от 1982 г., според която „изпълнението на
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включени в бюджета средства за всяко ново значително общностно дело
изисква предварителното определяне на базисен регламент“. Декларацията предвижда също в случай на приемане на такива средства при липса
на базов регламент ЕК да отправи законодателно предложение в края на
месец януари и ЕП и СМ да направят всичко възможно за приемането на
регламента най-късно до края на месец май. Ако ли не, ЕК ще отправи
резервни предложения, за да осигури използването на средствата.
743. Позоваването в декларацията от 1982 г. на значимо общностно действие
е предпоставка за хипотези за използването на средства без базов регламент, когато делото не е било значимо. Всъщност съществуват действия с
конкретен характер, които могат да бъдат осъществявани от ЕК (като например спешни помощи за справяне с особени ситуации, пилотни проекти с
експериментален характер или много специфични действия като участието
на ЕО в световната изложба в Севиля или европейската година на околната
среда, за които не в предвидено да се подновят). Тези дейности могат да се
осъществят без базисен законодателен акт. Дефиницията за незначителни
дела предизвика доста разногласия. СМ се страхува, че по този начин ще
се стигне до поставяне под съмнение на законодателната власт, след като
нови политики са представени като незначителни действия и решени единствено на базата на бюджета, без намеса на законодателя.
744. Въпросът е отнесен пред СЕО, който ясно подчертава, че не може само
бюджетът да послужи за основа на едно значително общностно действие:
„изпълнението на общностни разходи, засягащи дадено значимо общностно
действие, предполага не само вписването на съответните средства в бюджета на ЕО, което е от компетенциите на бюджетната власт, но също и
предварителното приемане на базисен акт, позволяващ споменатите разходи, което е от компетенциите на законодателната власт, докато изпълнението на общностните средства, които не зависят от тази категория, а
именно незначителните общностни мерки, не изисква приемането на един
такъв основен акт“ (arrêt du 12 mai 1998, Royaume-Uni c/ Parlement, affaire
C-106/96, rec. 2729). На тази основа институциите сключват договор, включен в споразумението от 6 май 1999 г. Договорът определя като незначителни средствата, отнасящи се за пилотни проекти с експериментален
характер (максимална продължителност 2 години и не повече от 32 млн.
евро за всички действия), и средствата, предназначени за подготвителни действия, които да подготвят законодателни предложения (максимална продължителност 3 години и не повече от 75 млн. евро за всички
подготвителни действия, от които 20 млн. годишно за нови действия).
745. Може ли в някои случаи законодателното правомощие да ограничи бюджетното? Такъв е случаят, когато законодателят въвежда в един базисен
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регламент сумата на средствата, които ще бъдат похарчени в рамките
на предвиденото действие. Тази практика предизвиква оживени дебати
с ЕП, който не допуска налагането на това ограничение на бюджетната
власт. Общата декларация от 1982 г. предвижда съществуващите тавани
да бъдат спазвани, но фиксирането на максимални суми от този момент
трябва да се избягва. Обаче ЕЕА утвърждава понятието за максимални
средства в областта на научните изследвания. Чл. 130-I (настоящ чл. 116)
предвижда многогодишната рамкова програма да фиксира максималната
сума и начините за финансово участие на ЕО в рамковата програма. Всяка специфична програма определя средствата, сметнати за необходими.
Сумата на тези средства не може да надхвърля максималната, определена от рамковата програма. Тази техника за сметнатите за необходими
разходи се използва и в други области. Проблемът, който възниква, е да
се разбере какъв е ефектът от въвеждането на ограничение на разходите
в един законодателен акт за бюджетната власт.
746. По този въпрос на 6 март 1995 г. се сключва споразумение между ЕП, СМ
и ЕК, пресъздадено от споразуменията от 1999 и от 2006 г. Актовете, отнасящи се до многогодишните програми и приети със съвместно решение,
съдържат разпоредба, която определя финансовите средства за продължителността на програмата. Тази разпоредба представлява привилегирована референция за бюджетната власт, която би трябвало да се отдалечи
от нея само при наличието на нови и трайни обективни обстоятелства,
които са обект на точно и ясно основание. Актовете, които не са приети
съвместно, могат да съдържат такава референция, но тогава тя има само
илюстриращ характер и не засяга компетенциите на бюджетната власт,
освен ако сумата не е била предмет на споразумение с ЕП в рамките на
процедурата по съгласуване. С други думи, ЕП приема, че законодателната власт може със съгласието си да обвърже бюджетната власт. Нейната
позиция се основава не на теория за връзките между законодателната и
бюджетната власт, а на волята да се предпазят тези власти.
747. Можем да се запитаме обратното – дали финансовата рамка може да
ограничи упражняването на законодателната власт. Чл. 270 от ДЕО
включва правото за инициатива на ЕК в рамките на спазването на тавана на собствените ресурси: „С цел да осигури бюджетната дисциплина
ЕК не прави предложение за общностен акт, не променя предложенията
си и не приема мерки за изпълнение, които могат да имат значителни
последици върху бюджета, без да гарантират, че това предложение или
тази мярка могат да бъдат финансирани в рамките на собствените ресурси на ЕО, както следва от разпоредбите, фиксирани от СМ по силата на чл. 269.“ По-нататък споразуменията между институциите от 1988
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и 1993 г., възобновени през 1999 и 2006 г., предвиждат: „финансовото
прилагане на всяко решение на СМ и на всяко съвместно решение на
ЕП и ЕС, надхвърлящи средствата на разположение в бюджета или дотациите за финансовите перспективи..., може да се случи, само когато
бюджетът е бил променен и евентуално финансовите перспективи са
били преразгледани по адекватен начин според процедурата, предвидена за всеки един от тези случаи“. Това правило не може да попречи
на законодателя да взема решения, както той смята за добре. То само
налага условия за прилагането на взетите решения.

Б. Ход на бюджетната процедура
748. Бюджетната процедура започва с определянето от всяка институция
преди 1 юли на едно прогнозно състояние на разходите. Тези предвиждания се групират от ЕК в предварителен проектобюджет. Доколкото ЕК не
разполага с правото да променя предвижданията на другите институции,
чл. 272, § 2 є позволява да добавя към предварителния проект едно становище, което съдържа различни прогнози. ЕК може по своя собствена
инициатива или по молба на някоя институция да депозира поправка на
проектобюджета минимум 30 дни преди първото четене от ЕП. Предварителният проект не е предложение по смисъла на чл. 250, вследствие на
което от СМ не се изисква единодушие за промяната му, и необходимото
квалифицирано мнозинство по отношение на бюджета е именно това, е
предвидено в чл. 205, § 2, второ тире.
749. СМ приема проектобюджета най-късно на 1 септември. Всъщност, прилагайки най-често прагматичния календар, договорен между ЕП, ЕК и
ЕС, проектът се приема преди 31 юли. Съгласно ДЕО (чл. 272, § 3, ал.
2) СМ се допитва до ЕК и евентуално до другите заинтересовани институции всеки път, когато възнамерява да се отклони от предварителния
проектобюджет. Преди приемането на проекта се провежда съгласуване
с ЕП. От 1993 г. това съгласуване засяга и задължителните разходи.
750. ЕП получава проекта преди 5 октомври. Той може да го одобри или да
запази мълчание в продължение на 45 дни. В този случай бюджетът е
окончателно одобрен. Той може да измени проекта с мнозинството на
съставящите го членове и да предложи изменения по отношение на задължителните разходи с абсолютно мнозинство на подадените гласове.
Съществува известно съмнение относно обхвата на правото на ЕП за
изменение. Това правомощие покрива със сигурност незадължителните
разходи, но прилага ли се също и по отношение на приходите?
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751. Общностният бюджет е изцяло съставен от разходи, доколкото ресурсите
на ЕО не са определени в бюджетната рамка, а според специфичната процедура на чл. 201. ЕП не може да управлява ресурсите и трябва да спазва
решението за собствените ресурси. В рамките на бюджета нивото на приходите е определено в зависимост от сумата на разходите и принципът за
равновесие, комбиниран с решението за собствените ресурси, не оставя
никакъв резервен вариант в това отношение. Единствената несигурност
се крие в точността на прогнозираните приходи. ЕП би могъл да коригира
прогнозите, основавайки се на факта, че ДЕО ограничава неговите правомощия само по отношение на задължителните разходи, което му дава свобода по отношение на приходите. При всички случаи предметът на дебата
е ограничен. В края на процедурата, ЕП определя сумата на собствените
ресурси, които е удачно да бъдат изискани. Но той не разполага с право
за оценяване. Хипотезата, според която той би могъл да коригира някои
оценки за приходи, е силно уязвима. Както констатира генералният адвокат Якобс, „...ЕП трябва да упражнява правото си за изменение съгласно
съответните законодателни разпоредби и особено тези, кои-то определят
сумата на собствените ресурси на ЕО... и може би е вярно, че въпросните
разпоредби не предоставят никакъв резервен вариант за действие. Освен
това е ясно, че Парламентът няма право да използва правото си за изменение по начин, по който ще попречи на СМ да упражнява правомощията
си; едно такова поведение би представлявало нарушаване на принципа
за лоялно сътрудничество между институциите“ (arrêt du 31 mars 1992,
affaire C-284/90, Conseil c/ Parlement européen, rec. I-2277).
752. Второто четене в СМ се извършва в срок от 15 дни. То засяга предложенията
за изменение и парламентарните промени, след като по останалото вече е
постигнато съгласие. Ако през този срок СМ не измени никоя от парламентарните промени и приеме представените предложения за промени, бюджетът е
приет окончателно. СМ може да променя поправките с квалифицирано мнозинство. Що се отнася до предложенията за парламентарни промени, които
засягат задължителните разходи, тези, които не довеждат до увеличаване
на общия бюджет на дадена институция било защото го намаляват или пък
защото нарастването на един разход се компенсира чрез намаляването на
друг, могат да бъдат отхвърлени от СМ с квалифицирано мнозинство. По отношение на предложенията, които водят до увеличаване на общия бюджет
на дадена институция, те трябва да бъдат приемани с квалифицирано мнозинство, като възможността за приемане по липса на отхвърляне не съществува. Когато СМ отхвърли едно предложение за промяна, той може или да се
върне към проектобюджета, или да фиксира друга сума. Второто четене в СМ
е предшествано от съгласуване с ЕП. В края на това второ четене задължи-
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телните разходи са окончателно фиксирани от ЕС, който разполага с правото
за последна дума по тях. Второто четене в ЕП не засяга вече внесените от СМ
промени в парламентарните поправки относно незадължителните разходи.
ЕП разполага с 15 дни, за да вземе решение. При липса на такова бюджетът
се определя на базата на внесения от СМ текст. На второ четене ЕП може да
промени или да отхвърли внесените от СМ предложения за поправки на неговите поправки. Той взема решение с мнозинството на съставящите го членове
и на 3/5 от подадените гласове.
753. ЕП може също поради важни причини да отхвърли бюджета. Той взема решение с мнозинството на съставляващите го членове и на 2/3 от подадените
гласове. В този случай ЕП изисква да му бъде представен нов бюджет. Въпросът, който възниква, е на кой етап трябва да започне отново бюджетната
процедура. Нужен ли е един нов предварителен проектобюджет, или трябва
да се продължи дискусията от етапа на последното четене? Всъщност ЕК
представя най-общо нови проекти на базата на второто четене на СМ и се
извършва трето четене, което не е предвидено от ДЕО.
754. Когато бюджетната процедура не е приключена в началото на финансовата
година, чл. 204 предвижда с грижата за континюитет система от „временни
дванайсети“ по чл. 9 (а) на финансовия регламент. Тогава разходите могат да
се извършват месечно по параграф или друго деление в рамките на една дванайсета от отворените средства от предходната финансова година, без това
да има за последица предоставянето на разположение на ЕК на средства,
по-високи от тези на подготвяния проектобюджет. Допълнителни дванайсети
могат да бъдат позволени от СМ с квалифицирано мнозинство, при условие
че ЕП си запазва правото за решение, като взема решение с мнозинството на
съставляващите го членове и на 3/5 от подадените гласове за незадължителните разходи. Мълчанието на ЕП след 30 дни е рав-носилно на одобрение.
Процентите на ДДС и на БВП от предходната година остават приложими.
Всъщност според финансовия регламент относно средствата за задължения
четвърт от задълженията, вписани в предходната отчетна година, увеличени
с една дванадесета за всеки отминал месец, могат да бъдат извършени параграф по параграф, без това да доведе до ангажименти, надхвърлящи сумата,
посочена в проектобюджета или в предварителния проектобюджет. Правилото за двойна ограничаване, според което дванайсетите могат да надвишават
средствата от предходната финансова година, само ако определените в проекта или в предварителния проект средства не са по-малки, създава трудности в случай на отхвърляне на бюджета дотолкова, че ЕП и СМ преценяват, че
отхвърлянето прави нищожен предварителния проект и проектобюджета.
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Таблица 4. Бюджетна процедура (чл. 272)
Прогноза за разходите, изготвена от всяка институция преди 1 юли
ЕК – Предварителен проектобюджет – 1 септември
СМ – Проектобюджет, приет с квалифицирано мнозинство,
предаден на ЕП преди 5 октомври

ЕП – 45 дни
Одобрява с мнозинство от подадените
гласове или не гласува никакво
изменение или поправка.
Бюджетът е приет окончателно.

Променя с мнозинство от
съставляващите го членове
незадължителните разходи

Предлага с мнозинството на подадените
гласове изменения на задължителните
разходи.

СМ – 15 дни
Задължителни разходи
Отхвърля с квалифицирано мнозинство
измененията, които не увеличават
цялостната сума на разходите, или не
приема с квалифицирано мнозинство
измененията, които увеличават цялостната
сума на разходите.
Процедурата по отношение на
задължителните разходи е приключена.

Не изменя никоя поправка и приема
предложенията за изменения.
Бюджетът е приет окончателно.
Незадължителни разходи
Изменя с квалифицирано мнозинство
поправките на ЕП.

ЕП – 15 дни
С мнозинство от своите
членове и три пети от
подадените гласове изменя
или отхвърля поправките на
СМ и приема бюджета.

Отхвърля с мнозинство от съставляващите
го членове и на две трети от подадените
гласове проектобюджета и изисква
да му бъде представен нов проект.

Не се произнася.
Бюджетът приет окончателно.
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755. В течение на финансовата година е възможно да бъдат приети коригиращи бюджети съгласно процедурата, предвидена в чл. 203. Представянето на един коригиращ бюджет е подчинено на възникването на „неизбежни, изкючителни или непредвидени“ обстоятелства. Процедурата,
която следва, е нормалната бюджетна процедура.
756. Определянето на разходите, свързани с дял V и VI от ДЕС, е подчинено на
нормалната бюджетна процедура. Обаче, като се има предвид политическата значимост на разходите, свързани с ОПВРС, авторите на ДА пожелават
приемането им да отговаря на специфични правила, въпреки че от правна гледна точка те си остават незадължителни разходи. Това е причината,
поради която се сключва междуинституционно споразумение по тази тема,
понастоящем включено в споразуменията от 1999 и 2006 г. СМ и ЕП се опитват да се споразумеят относно сумата на разходите, но при липса на такова
споразумение в бюджета се вписва сумата от предходната година или тази
от предварителния проектобюджет, ако е по-малка. Допуска се, че сумата
трябва да покрива реалните предвидени нужди с разумен марж за непредвидените разходи. При промяна на този специфичен режим СМ информира
ЕП за развитието и ОПВРС за изпълнението на действията.
757. Изключителната сложност на бюджетните разпоредби не може да бъде
скрита от никого, както и за нереалния им характер, след като процедурата практически протича в рамка, която вече не е тази, определена от
ДЕО, именно поради наличието на финансови перспективи. Правилата
на ДЕО са резервен вариант, но до тях може да се прибегне при липса
на споразумение между двата органа на бюджетната власт. Процедурата
датира от времето, когато се решава на ЕП да се даде бюджетна власт,
като за СМ се запази законодателната. От тук произтича и разделението
на задължителни и незадължителни разходи, което е източник на немалко
процедурни трудности. След като в днешно време на ЕП е предоставена
голяма законодателна власт, не е ли време процедурата да бъде опростена? Последната без съмнение е неадекватна, след като е било нужно да
се определи една обща рамка под формата на финансови перспективи и
бюджетна процедура. Решението е в интегрирането на тези нови понятия
в ДЕО. Финансовата рамка, поставена от перспективите, би станала тогава юридически неотменима. Би било възможно бюджетната процедура
да протича според една опростена процедура, вдъхновена от ПСПР, след
като класификацията на разходите не би съществувала. Тази реформа
би била по-лесна за приложение предвид това, че общата селскостопанска политика ще се определя със съвместно решение, след като единственото настоящо оправдание за съществуването на класификация на
разходите е да предпазят задължителния характер на селскостопанските
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разходи. От момента, в който тези разходи не се определят само от СМ,
а от ЕП и СМ, вече не съществува причина за запазване на една класификация, чиято единствена цел е да предпази последните от намесата
на ЕП. Всъщност премахването на задължителните разходи от ДЕО като
категория, подложена на специфична процедура за приемане, не отнема
нищо от задължението на бюджетната власт да вписва в бюджета средствата, необходими за спазването на юридически неотменимите ангажименти, поети от законодателната власт в полза на трети лица. Това е
пътят, който следва Конвентът за бъдещето на Европа. Но в случай, че
помирението между ЕП и СМ се провали, проектът дава правото на последна дума на ЕП, макар и с мнозинство на съставляващите го членове
и на 3/5 от подадените гласове. Държавите членки трудно се съгласяват
да дадат на СМ по-малко правомощия от тези, с които той разполага в
законодателно отношение в област, която те считат за чувствителна. Ето
защо междуправителствената конференция променя предложената система. Многогодишната финансова рамка се изработва от СМ за период
от 5 години с единодушие и след одобрение от ЕП с мнозинството на съставляващите го членове. Той определя годишните тавани на средствата
за ангажименти и на тези за плащане. Той може също да предвижда необходимите разпоредби за хода на бюджетната процедура, което позволява интегрирането на междуинституционните споразумения. Той трябва
да бъде спазван в рамките на бюджетната процедура (чл. I-55). Що се
отнася до тази процедура, моделът за съвместно приемане на решения
бе адаптиран (чл. III-404). ЕК разполага с право на инициатива и СМ се
произнася на първо четене. Но когато инициативата на ЕК се изразява под
формата на проект, а не на предложение, квалифицираното мнозинство
на СМ е 72% от държавите членки, представляващи 65% от населението.
Единодушието не е задължително, за да се измени проектобюджетът на
първо четене. В случай на съгласие на ЕП или на мълчание от страна
на ЕП в продължение на 42 дни, бюджетът се приема. Ако ЕП приеме
поправките с мнозинството на съставляващите го членове, автоматично
се свиква помирителен комитет, освен ако СМ не приеме поправките. Провалът на помирителната процедура води до отхвърляне на бюджета и до
представянето на нов проектобюджет. В случай на успешно помиряване
ЕП и СМ разполагат с 14 дни да приемат проекта или чрез гласуване, или
като запазят мълчание. Ако двете институции или само ЕП с мнозинството
на своите членове отхвърлят бюджета, предлага им се нов проект. Ако
СМ отхвърли, а ЕП приеме бюджета, последният може с мнозинството на
своите членове и на три пети от подадените гласове да потвърди някои
от поправките си. При липса на потвърждение се налага решението, по-
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стигнато по време на помирителната процедура. Логиката на системата
се базира на съгласието на двете институции. ЕП получава последната
дума, само когато СМ отхвърли проекта, приет при помиряването. Това
е малко вероятна хипотеза, след като всички членове на СМ участват в
помиряването и гласуват с квалифицирано мнозинство. Никак не е достоверен фактът, че след това същите членове отхвърлят проекта, който
са приели по време на помиряването. Конституцията разполага също с
член, който набляга върху необходимостта от междуинституционна съгласуваност по време на бюджетната процедура (чл. III-414). Тази реформа
опростява процедурата, освобождавайки я от отживели схващания като
това за класифицирането на разходите.
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Раздел ІІІ. Приемане на мерки за изпълнение на общностните актове
758. Материалното изпълнение на нормативните общностни актове е почти във
всички случаи отговорност на държавите членки. Това е т.нар. принцип
на непряка администрация, според който прилагането на Общностното
право се осъществява чрез посредничеството на националните администрации, тъй като Общността не разполага нито с административни правомощия, нито с репресивен апарат, за да осигури ефективното прилагане на Общностното право, макар Комисията в качеството си на пазител
на Договорите да следи дали в рамките на тяхната дейност държавите
членки осигуряват спазването на Общностното право. Проблемът в този
случай е свързан с подзаконовите нормативни актове по прилагането на
Общностното право, което във Франция може да се определи като производна нормативна власт. Как се осигурява приемането на необходимите
за прилагането на общностните актове изпълнителни норми?

§ 1. Общи принципи
759. В една структура, съставена от няколко нива на публична власт, каквато е Общността, възникват редица въпроси относно изпълнителната
компетентност. Първият се отнася за нивото, на което следва да се упражнява изпълнителната компетентност – това на Общността или това
на държавите членки. Доколкото има случаи, в които изпълнителната
компетентност се упражнява на общностно ниво, трябва да се определи
институцията, титуляр на тази компетентност.

А. Ниво на упражняване на общностната изпълнителна компетентност
760. Две тези са възможни то отношение на нивото, на което следва да бъдат
приети изпълнителните актове. Би могло да се приеме, че изпълнителната компетентност е свързана със законодателната компетентност. В тази
перспектива, какъвто е случаят с някои федерални държави като Германия или Австрия, изпълнителната компетентност принадлежи изцяло на
съставните части на федерацията. Тя не може да бъде упражнявана на
федерално ниво, освен ако законът не предвижда изрично това и не урежда процедури, които приобщават асоциирането на съставните части на
федерацията в процеса на вземане на решения.
761. В Договора не се съдържа никакъв елемент, позволяващ да се приеме
тезата за евентуална изключителна изпълнителна компетентност на
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Общността дори когато тя разполага с изключителна нормотворческа
компетентност. Подобна теза не съответства и на общностната практика. Принципно чл. 1 ДЕС подчертава, че решенията следва да се приемат възможно най-близо до гражданите. Този принцип, конкретизиран
в чл. 5 (субсидиарност), определя цялата дейност на Общността и в
частност приемането на норми по изпълнението, които са нормите, засягащи най-тясно гражданите, чиито права ще бъдат толкова по-добре
защитени, в това число и в съдебен план, колкото по-близо до тях се
приемат тези норми. Признаването на изключителна изпълнителна компетентност на Общността би имало за последица предприемането на
действие на Общността тогава, когато това не е необходимо. Този извод
може да бъде направен и от решението по делото Deutshe Milchkontor
GmbH: „В съответствие с общите принципи на институционалната система на Oбщността и които уреждат отношенията между Общността и
държавите членки, държавите членки имат задължението съобразно чл.
5 (нов чл.10) от ДЕО да осигурят на тяхна територия изпълнението на
общностната уредба, в частност в рамките на Общата селскостопанска
политика, доколкото Общностното право, в това число и неговите общи
принципи, не съдържат общи правила в това отношение…“ (CJCE, 21
séptembre 1983, aff. jointes 205-215/82, rec. 2633).
762. Оттук следва, че изпълнителната компетентност принадлежи по принцип
на държавите членки. Не е изключено обаче да се налага приемането на
общностни норми, за да бъде гарантирано единно прилагане и да се избегнат изкривявания в конкуренцията или дискриминиране на граждани
на Общността. В този случай Общността може да се намеси. Практиката, утвърдена от Съда и възприета в договорите, предвижда приобщаването на държавите членки към изработването на общностните норми.
Доколкото Общността упражнява правомощия, предоставени от държавите членки, е логично да бъде установено тясно сътрудничество между
тях и Общността. Тази практика се състои в рамкирането на Комисията
от комитети на представители на държавите членки, натоварени да консултират подготовката на изпълнителни мерки от Комисията. Наличието
на отрицателно становище, дори липсата на становище, може да доведе
до ново обсъждане на въпроса в Съвета. Тази система е известна като
„комитология“. Тя има две функции. От една страна, тя позволява на
държавите членки, които познават по-добре от Комисията спецификата
на националната администрация, да консултират Комисията в изработването на мерки, за да бъдат избегнати евентуални затруднения в прилагането. Тя е също и средство държавите членки да бъдат приобщени
към упражняването на правомощия, които поначало им принадлежат.
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Б. Институция – титуляр на правото да се приемат изпълнителни мерки
763. В началото тази проблематика се урежда от чл. 155, четвърто тире от
ДЕИО, според който Комисията „упражнява правомощията, които Съветът є е възложил по изпълнението на приетите от него норми“. Следователно изпълнителната власт принадлежи на Съвета, освен ако той не
реши да я делегира изцяло или отчасти на Комисията. Въз основа на
тази разпоредба се развива практиката да се рамкира упражняването
на делегираните правомощия на Комисията от комитети, съставени от
представители на държавите членки. Тази практика обаче породи критики, тъй като тя включва правото за Съвета да върне случая за ново
обсъждане при наличие на негативно становище или при липса на становище по отношение на предприетите от Комисията мерки от страна на
комитета. Същевременно СЕО се произнесе относно действителността
на процедурата на „комитологията“ в решението си по делото Köster:
„Чл. 155 определя, че Комисията упражнява правомощия, възложени є
от Съвета по прилагането на нормите, които е приел; тази разпоредба,
чието прилагане е въпрос на преценка от страна на Съвета, позволява
на Съвета да определи различни условия, на които подчинява упражняването от Комисията на поверените є правомощия… Управителният
комитет има за цел да осигури постоянно консултиране с оглед ориентирането на Комисията в упражняването на правомощията, които са є предоставени от Съвета и да му позволи да замести със своето действие
това на Комисията. Следователно Управителният комитет няма правомощията да взема решение вместо Комисията или Съвета… Оттук, без
да се засяга общностната структура и институционно равновесие, механизмът на Управителния комитет позволява на Съвета да предостави на
Комисията изпълнителни правомощия с определен обхват под условие
да върне въпроса за ново разглеждане.“ (CJCE, 17 décembre 1970, aff.
25/70, rec. 1161).
764. С течение на времето необходимостта да се разширят правомощията на
Комисията, за да може Съветът да се концентрира върху законодателната си функция, става все по-ясно изразена и задължението да бъде
постигната амбициозната цел да се изгради вътрешният пазар преди 1
януари 1993 г. налага обръщането на Съвета към нормотворческите му
задачи. Освен това става наложително да се внесе ред в различните
процедури, рамкиращи изпълнителните правомощия, чието многообразие нараства във времето. ЕЕА предприема стъпки в тази посока.
765. Третото тире на настоящия чл. 202 е въведено с ЕЕА, докато чл. 155 (днес
чл. 211) остава непроменен. Следователно Съветът остава носител на
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изпълнителните правомощия, но той трябва да ги делегира на Комисията. В действителност чл. 145 използва сегашно време и посочва, че „в
актовете, които приема, Съветът предоставя на Комисията правомощия
за изпълнение на приетите от него разпоредби“. Следователно общо
правило е делегирането на изпълнителните правомощия на Комисията.
Това тълкуване следва по аргумент от противното от третата фраза на
третото тире, която предвижда, че Съветът може да си запази в особени
случаи правото да упражнява пряко изпълнителни правомощия. Следователно във всички останали случаи компетентността да се предприемат мерки по изпълнението е запазена за Комисията. Такова разбиране
застъпва и Съдът по повод на чл. 145 (нов чл. 202) в решението по делото 16/88, в което подчертава, че когато Съветът запазва в даден случай упражняването на изпълнителни правомощия, това следва да бъде
предмет на подробна мотивировка (CJCE, 24 octobre 1989, Commission
c/ Conseil, rec. 3457). Това решение се възприема и в чл. 1 на Решението
на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо реда за упражняване изпълнителните правомощия, поверени на Комисията (JO du 17 juillet 1999, n°
L184/23). Правилото, установено от чл. 202, има общо действие. Същевременно Комисията има според чл. 274 правото да изпълнява бюджета. Възниква въпросът, дали Съветът има правото да ограничава чрез
процедурата на комитологията властта на Комисията по изпълнението
на бюджета. Съдът определя широко понятието „изпълнение“ като отнасящо се както към приемането на общи мерки, така и към приемането
на индивидуални актове. Той счита, че разпоредбите на чл. 202 предвид
на тяхната важност и място в Договора следва да се прилагат също и
в областта на финансовото изпълнение, независимо от нормата на чл.
274, която следва да се прилага във връзка с общото правило на чл. 202
(aff. 16/88, горецитирано). Макар Съветът да е титуляр на изпълнителната власт, той не може самостоятелно да реши дали да я делегира на
Комисията. Когато се приема дадено законодателство в процедура на
съвместно приемане на решения, разпоредбите, свързани с приемането на изпълнителните мерки, се определят съвместно от Съвета и ЕП.
Оттук ЕП също има важна роля в определянето реда на изпълнение на
общностните актове. Конституцията внася яснота във въпроса за това
кой е титуляр на изпълнителната власт, като възлага тези правомощия
на държавите членки. Изпълнителни правомощия могат да бъдат възложени и на Комисията, когато е необходимо гарантирането на еднакви
условия на приложение. Занапред Съветът няма правото да запазва за
себе си упражняването на изпълнителни правомощия (чл. І-37).
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В. Обхват на изпълнителната компетентност
766. Изпълнителната компетентност не може да има за предмет всички елементи на една уредба. Единствено общностният законодател има правото да приема правната уредба по основните въпроси в дадена област.
Съдът подчертава в решението си по делото Köster, че „не може да се
иска всички детайли в един регламент, който се отнася до общата селскостопанска политика, да бъдат уредени от Съвета съобразно процедурата на чл. 43…; за да бъде изпълнена тази разпоредба, е достатъчно
основните елементи от материята да бъдат приети по предвидения в нея
ред…“ (aff. 25/70, горецитирано). Следователно нормативният акт трябва да урежда основните елементи в съответната материя, като никаква
изпълнителна компетентност, отнасяща се до тези елементи, не може
да бъде делегирана. Това обаче съвсем не означава, че компетентността на законодателя се ограничава до тези основни елементи. Законодателят е свободен да уреди всички елементи от тази материя, без да
остави каквото и да е място за действие на изпълнителната власт.
767. Задължението да бъде приемана законодателна уредба по основните
въпроси има за цел да запази институционалното равновесие. Съветът
(или Съветът и ЕП) няма право да се откаже от предоставената му законодателна власт, като я делегира на Комисията. Освен това, ако се допусне това в област, в която ЕП има право на участие в законодателния
процес чрез изразяването на становище например, Съветът би лишил
ЕП от възможността да упражни своите правомощия. Същевременно
Съдът тълкува силно ограничително понятието „съществени елементи“.
Така в решението по делото C-240/90 СЕО определя, че съществени
елементи са правилата, предназначени да определят основополагащите насоки на една общностна политика, което оставя значително място
за действие на изпълнителната власт (CJCE, 27 octobre 1992, Allemagne
c/Commission, rec. I-5383).
768. Следва ли законодателят да ограничи изпълнителните правомощия, като
уреди основните принципи, които трябва да определят тяхното упражняване? Решението на Съвета от 13 май 1987 г. относно реда на упражняване на изпълнителните правомощия, възложени на Комисията, уточнява в чл. 1, че когато възлага изпълнителни правомощия на Комисията,
Съветът трябва да уточни основните елементи на тези правомощия.
СЕО обаче приема, че подобно уточнение не е необходимо и че едно
оправомощаване в общ порядък е достатъчно. Съдът приема също, че
решението от 1987 г. е акт на производното право, „който не може… да
се добави към правилата на Договорите, които не задължават Съвета
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да уточнява основните елементи на изпълнителните правомощия, възложени на Комисията“ (aff. C-240/90, горецитирано). Ако нищо не задължава Съвета да дава такива уточнения, нищо и не забранява Съветът
да прави това и Съветът запазва същото правило и в решението от 1999 г.,
заменящо това от 1987 г.

§ 2. Ред за упражняване на изпълнителните правомощия
769. Чл. 202 предвижда, че Съветът може да подчинява упражняването на
изпълнителните правомощия от Комисията на някои условия. Той уточнява, че тези условия трябва да са съобразени с принципите и правилата, които Съветът е определил предварително с единодушно решение
по предложение на Комисията и след становище на ЕП. Решението,
визирано в чл. 202 (стар чл. 145), е прието от Съвета на 13 юли 1987
г. То е заменено от друго решение от 17 юли 1999 г. Като записват в
Договора задължението за определяне процедурите на комитологията и
за спазване на тези процедури, авторите на Договорите имат за цел да
внесат ред в съществуващите практики, като предотвратят създаването
на нови процедури на комитология всеки път, когато Съветът възлага с
даден акт изпълнителни правомощия на Комисията.
770. Така според Договора решението относно комитологията е изчерпателно и
не може въз основа на липсата на паралелност на формите в Общностното
право да се създава нова процедура при приемането на един регламент или
една директива (CJCE, 21 janvier 2003, Commission c/ Parlement et Conseil,
aff. C-378/00…). Това тълкуване изхожда от употребата „приети по-рано“
в чл. 202. Тази редакция предполага, че всяка процедура на комитология,
включена в даден акт, следва да бъде уредена преди приемането на този
акт. В случая, когато би било необходимо да се приложи нова процедура,
трябва да бъде предварително изменено решението от 1999 г. В случай
че се окаже необходимо прилагането на нова процедура, ще е необходимо
първо да се измени решението от 1999 г. Следователно Договорът предоставя един над-законодателен статус на решението за комитологията.
771. Изборът на една изпълнителна процедура – сред предложените в решението от 18 юли 1999 г. – следва процедурата за приемането на базовия акт.
Именно Комисията, ако счита за необходимо, може да включи в своето
предложение разпоредба за овластяване, придружена с една от процедурите на комитологията, предвидени в решението от 1999 г. Ако Съветът има намерение да приложи друга процедура, той трябва да измени с
единодушие предложението на Комисията съобразно чл. 250, освен ако
Комисията не приеме да измени сама своето предложение. Ако Съветът
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измени предложението на Комисията по отношение процедурата на комитология, в случая, когато се прилага процедурата на консултиране, той ще
бъде длъжен да поиска ново становище от ЕП. СЕО е определил, че едно
изменение в процедурата на комитология може в определени случаи да
бъде разглеждано като засягащо основополагащ елемент на акта. За целта трябва да бъде поискано ново становище, когато изменението относно
вида на Комитета ще засегне сериозно общото равновесие на правомощията между Комисията и Съвета, такова, каквото то следва от началното предложение (CJCE, 10 mai 1995, aff. C-417/93, Parlement européen c/
Conseil, rec. I-1185). Макар изборът на реда на изпълнение да се определя
във всеки акт според процедурата на приемане на този акт, ЕП има важна
роля в избора на процедура на изпълнение, когато материята е подчинена
на съвместното вземане на решения.

А. Комитологията според решението от 1987 г.
772. Първото решение относно комитологията, прието през 1987 г., което не
се прилага днес, ограничаваше видовете комитети до три, два от които имаха различни варианти. Процедура тип I беше процедурата на
консултативния комитет. Комисията възлагаше на един комитет, съставен от представители на държавите членки и председателстван от неин
представител, да изготви предложението за изпълнителни мерки, които
следва да бъдат приети. Комисията трябваше да държи сметка за становището на комитета и да го информира за начина, по който е приложила
това становище. В този случай Комисията запазва голяма свобода на
действие и не е учудващо, че тази формула се радваше на одобрението
є, но въпреки това беше рядко използвана. Процедура от тип II, наречена „Управителен комитет“, даваше на Съвета възможността да върне
въпроса за ново обсъждане. Комитетът приемаше своето становище
относно мерките на изпълнение с квалифицирано мнозинство, като
формулата на оразмеряване на гласовете по реда на чл. 205 се прилагаше относно гласовете на представителите на ДЧ. След становище на
Комитета Комисията приемаше мерки, които подлежат на незабавно изпълнение. Същевременно в случай на отрицателно мнение на Комитета
Комисията можеше или трябваше, според случая, да отложи за период от един или повече месеци прилагането на съответните мерки, като
Съветът с квалифицирано мнозинство можеше в този срок да приеме
друго решение. Тази процедура гарантираше, че при всяко положение
мерките по изпълнение ще влязат в действие в кратък срок. В рамките
на процедура III, наречена „Нормотворчески комитет“, в случай на липса
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на становище или при наличие на отрицателно становище от страна на
комитета Комисията не можеше да приеме съответните мерки и следваше да отправи предложение до Съвета. Ако Съветът не можеше да приеме това предложение с квалифицирано мнозинство (или с единодушие,
при положение че внася изменения) в срок, определен от всеки отделен
акт, но не по-дълъг от три месеца, Комисията приемаше предложените
мерки. Това беше вариант А, т.нар. предпазен вариант, защото беше гарантирано, че в крайна сметка мерки по приложението ще бъдат приети.
Във втория вариант на тази процедура, наречен „непредпазен“, Съветът
имаше възможност в срок, определен в акта, но не по-дълъг от три месеца, да се противопостави с обикновено мнозинство на мерките, приети
от Комисията. Неудобството на този вариант беше, че води до ситуация
на блокиране и невъзможност да се приеме общностен акт. Макар Комисията никога да не е правила предложение за прилагането на тази
процедура, тя беше често използвана от законодателя.
773. В практиката, както констатира Комисията, процедурите на комитологията се осъществяват прилагат ефективно. От 200 комитета с възможност
да блокират изпълнението, при хиляди приети становища има едва шест
случая на връщане на въпроса за ново разглеждане в Съвета, като нито
един от тях не води до блокиране на решението. Разбира се, липсата
на случаи на блокиране се дължи на факта, че Комисията изработваше изпълнителни мерки със съдържание, което не води до конфликти в
рамките на комитета, за да се избегне възможността за връщане на акта
за ново обсъждане в Съвета. Цената на комитологията е своеобразната
автоцензура на Комисията. И отговорност на Комисията е да поеме своята пълна отговорност и да не практикува тази автоцензура. Освен това,
доколкото държавите членки са отговорни за материалното изпълнение
на тези мерки, беше основателно да се държи сметка за тяхното мнение
при изработването на мерките. Каква би била ползата да се приемат
мерки, чието изпълнение впоследствие се оказва невъзможно?
774. Договорът от Маастрихт не внася промени в комитологията. Въпреки
че както ЕП, така и Комисията бяха представили предложения в тази
посока, междуправителствената конференция отказа да обсъжда този
въпрос. Същевременно ЕП използва създаването на нова законодателна процедура – процедурата на съвместно вземане на решения, за да
открие отново дебат относно комитологията. Според ЕП чл. 145, трето
тире (нов чл. 202) не следва да се прилага към актовете, приети в ПСПР,
тъй като те се приемат съвместно от ЕП и Съвета, а чл. 145 има за предмет единствено актовете, приети самостоятелно от Съвета, за което
свидетелства формулата „в актовете, които приема“. От своя страна Ко-
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мисията е на мнение, че е налице празнота в Договора относно изпълнителните мерки по актовете, приети в ПСПР. Според Съвета обаче тези
аргументи не са основателни. На първо място до МПК бяха отправени
предложения за изменение на чл. 145, които тя остави без последствие.
Следователно авторите на Договора са на мнение, че въвеждането на
ПСПР не трябва да доведе до промяна на процедурите на комитология.
Още повече че формално погледнато, актовете, приети според ПСПР, са
несъмнено актове, приети от Съвета, за което свидетелства формулата, използвана винаги когато правната база отнася към процедурата на
съвместно вземане на решения: „Съветът, като се произнася съобразно
процедурата по чл. 189 В“ (нов 251). Следователно не е налице празнота
в договорите, което по-късно се потвърждава и от СЕО в решението по
делото C-378/00 (цитирано по-горе, № 770).
775. В крайна сметка конфликтът беше разрешен чрез договарянето между
трите институции на един modus vivendi, който запазва непокътнато решението от 1987 г. и уточнява, че то не предопределя правните позиции
на трите институции. Този modus vivendi предвиждаше основно предоставянето на повече информация на ЕП от страна на Комисията относно
предложенията є за изпълнителни мерки. При всяко положение ЕП не
беше лишен от влияние в системата на комитологията. Той участваше в
избора на процедура на комитология при приемането на основния акт и
можеше да поиска отмяна на акта пред СЕО с мотив, че той би нарушил
правомощията му.
776. Междуправителствената конференция, която подготви Договора от Амстердам, не прецени като необходимо да внася промени в съществуващата ситуация. Тя обаче възложи на Комисията да предложи не по-късно от края на
1998 г. предложение за изменение на решението от 13 юли 1987 г.

Б. Система на комитология според решението от 1999 г.
777. Като следствие от декларацията, приложена към Договора от Амстердам,
Комисията предлага ново решение относно системата на комитология
на 24 юни 1988 г. На 28 юни 1999 г. Съветът приема това решение, като
същевременно се отклонява значително от предложението на Комисията. Новото решение относно комитологията има за цел преди всичко да
рационализира съществуващите процедури. То отчита също така последиците от въвеждането в Договора на ПСПР, като признава на Европейския парламент правото да се намесва с оглед на това да му позволи да
гарантира зачитане правата му на законодател.
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1. Рационализиране на процедурите
778. Първата форма на рационализация е свързана с опита да бъдат определени критерии за избора на даден вид комитет. Според чл. 2 формата
на Управителния комитет следва да бъде използвана в управлението
на общата селскостопанска политика и общата политика в областта на
риболова, също както и в прилагането на програмите, които имат съществени финансови измерения. Формата на Нормотворчески комитет,
която обвързва в по-голяма степен Комисията, не следва да бъде прилагана, освен за основните елементи на дадено законодателство, също
както и за адаптирането или актуализирането на несъществените техни
елементи. Процедурата на консултиране, която обвързва в най-малка
степен Комисията, следва да бъде използвана винаги, когато тя е нужна,
което е изключително общо определение и следователно не особено
практично. Тези критерии обаче нямат императивно действие, тъй като
чл. 2 указва единствено, че законодателят следва да ги има предвид (вж.
в този смисъл решението на Съда по дело C-378/00, цитирано по-горе,
№ 770, което обаче налага на законодателя задължението да мотивира
изрично отклонението си от тези критерии).
779. Отново с оглед опростяването на системата броят на условията по изпълнението е ограничен. Петте възможности, предвидени от решението от
1987 г., са сведени до три, чрез премахването на вариантите, които съществуваха в управителните и нормотворческите комитети. Що се отнася
до протичането на процедурите, решението не променя хода на процедурата по консултирането. Относно Управител комитет той се произнася с
квалифицирано мнозинство. Мерките, приети от Комисията, се прилагат
незабавно, но Комисията може да отложи прилагането им за период, определен в акта, който се явява основа на тези мерки, но не по-дълъг от три
месеца, в случай на негативно становище на комитета. През този период
Съветът може да приеме различно решение с квалифицирано мнозинство. В противен случай се прилагат мерките, приети от Комисията.
780. Що се отнася до нормативната процедура, в случай на негативно становище от страна на Комитета или липса на становище от негова страна
Комисията следва да направи предложение до Съвета, който може да го
приеме с квалифицирано мнозинство или да го измени с единодушие в
срок определен от основния акт, който не може да надхвърля три месеца. При липса на решение на Съвета, Комисията приеми мерки по приложението, освен ако Съветът не се противопостави с квалифицирано
мнозинство. В последния случай Комисията може да измени предложението си, да го внесе отново за обсъждане в Съвета или да представи
предложение за нормативен акт. Съществено изменение е налице във
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връзка с изискването за квалифицирано мнозинство, необходимо, за да
бъде спряно предложението на Комисията, докато в решението от 1987
г. беше достатъчно да се постигне квалифицирано мнозинство. Казано с
други думи, ако Комисията има подкрепата на достатъчно малцинство от
държавите членки, тя може да преодолее противопоставянето на останалите държави членки. Следователно промените засилват позицията
на Комисията, въпреки че в действителност прибягването до обсъждане
в Съвета беше рядко и дори в тази хипотеза Съветът изобщо не успяваше да събере дори обикновено мнозинство, за да се противопостави
на Комисията. В тази светлина реформата не донесе сериозни промени.
Освен това преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство
беше постигнато с цената на една декларация от страна на Комисията, в
която тя се ангажира да избягва да приема мерки по изпълнението, противоречащи на мнозинството в Съвета. Другото нововъведение е свързано с възможността, предоставена на Комисията, да преодолява ситуацията на блокиране, като използва законодателна процедура. Трудно
е обаче да се разбере интересът от прилагането на това решение, тъй
като, ако държави членки, разполагащи с квалифицирано мнозинство,
се противопоставят на една мярка, е малко вероятно е тя да бъде прокарана по законодателен път.
781. Накрая, последната рационализация предвижда да бъде приет регламент, които да унифицира реда за функциониране на комитетите.
2. Намесата на ЕП в комитологията
782. Втората основна черта на новата процедура е свързана с мястото на ЕП в
нея. От момента на установяване на ПСПР ЕП изразява желание да има
в системата на комитологията роля, сходна с тази, която играе Съветът.
Според неговата позиция, доколкото разполага с власт, равна с тази на
Съвета, той следва да има участие наравно с него в процедурата на
комитология. Тази концепция почива върху едно погрешно разбиране,
тъй като тя пренебрегва факта, че участието на Съвета следва да бъде
разглеждано като право на надзор над упражняването на една компетентност, която нормално принадлежи на държавите членки и която се
упражнява на общностно ниво по изключение. По никакъв начин не може
да се приеме, че в случая на комитологията е налице контрол на законодателната над изпълнителната власт. Следователно не е налице каквото и да е конституционно основание, което предполага намеса на ЕП
наравно със Съвета в упражняването на изпълнителните правомощия.
ЕП прие тази логика и прецизира исканията си. Неговото желание беше
да не допусне мерки по изпълнението да засегнат законодателните пра-
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вомощия, тъй като в този случай Комисията би излязла от предоставените є пълномощия и би приела законодателни мерки под формата на
мерки по изпълнението. Разбира се, в този случай нищо не пречи на ЕП
да сезира Съда с искане за отмяна на съответните мерки, но според неговата позиция подобна предварителна намеса е за предпочитане пред
едно последващо искане за отмяна.
783. Решението от 1999 г. въвежда система на ранно предупреждение. На
първо място ЕП е информиран в значителна степен за работата на комитетите, която се отнася до мерки по изпълнението на актове, приети в
процедурата за съвместно приемане на решения. Той получава дневния
ред на комитетите, предложенията, които са представени на тяхното
внимание, резултатите от гласуването и протоколите от заседанията.
Въз основа на тези информации, ако ЕП счита, че в област, предмет
на съвместно приемане на решения, даден проект, внесен в определен комитет, излиза извън рамките на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията, той гласува резолюция на вниманието на
Комисията. Тя следва да преразгледа своя проект в рамките на определените срокове и може според случая да продължи процедурата, да
измени своя проект или да внесе предложение за нормативен акт. Освен
това в нормотворческата процедура, когато е направено предложение
до Съвета, което според ЕП надхвърля изпълнителните правомощия на
Комисията, той може да информира Съвета за своята позиция.
3. Измененията през 2006 г.
784. Историята на комитологията е история без край. Така преди мастилото
на решението от 1999 г. още да е засъхнало, ЕП постави нови искания.
Той поиска да има право да връща за ново обсъждане някои решения,
които се приемат в рамките на нормотворческата процедура. Комисията отстъпи пред тези искания и представи в края на 2002 г. едно ново
предложение. След като изчака известно време, Съветът разгледа това
предложение. Той обаче ограничава приложението му до случаите, в които законодателят делегира правото да се приемат изпълнителни мерки, които водят до изменения в актове, приети в процедура на съвместно
вземане на решения. В тази хипотеза е основателно да се позволи на
ЕП да упражни контрол относно изменението на актове, в приемането
на които е участвал. Според промените в системата на комитологията,
осъществени с решението на Съвета от 17 юли 2006 г. (JO L 200 du
26 juillet 2006, p. 11), се въвежда процедура на контрол, която включва
ЕП по отношение на общите изпълнителни мерки по актовете, приети в
ПСПР, в случаите, когато тези мерки целят да изменят несъществени
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елементи от акта. Тези мерки са подчинени на нормотворческата процедура. В случай на положително становище на комитета, ЕП и Съветът
разполагат с три месеца, за да се противопоставят на приемането на
проекта. В случай на липса на становище, мерките могат да бъдат приети от Комисията след изтичане на тримесечния срок. В случай на отрицателно становище на комитета, въпросът се връща за ново разглеждане в Съвета, който има право според класическата процедура да приеме
акта с квалифицирано мнозинство или с единодушие, ако се отклонява
от предложението на Комисията, или да го отхвърли с квалифицирано
мнозинство. Ако Съветът има намерение да приеме акта или не може
да се противопостави, въпросът се отнася до ЕП, който разполага със
срок от четири месеца, за да се противопостави на проекта, като неприемането на решение от негова страна се разглежда като утвърждаване
на проекта. Предвидена е и съкратена процедура, която позволява на
Комисията да приложи незабавно мерките под условие за отмяната им
в хипотезата на противопоставяне на Съвета или ЕП. Във всички случаи
мотивите за противопоставяне са ограничени до неспазване елементите
на делегирането, несъвместимост с целта или съдържанието на основния акт или нарушаване принципите на субсидиарност и пропорционалност. Тази нова процедура, наречена „нормативно-контролна“, засилва
правата на ЕП като съзаконодател. Тя привежда в действие едно решение, предвидено от Конституцията.
785. В действителност в своя проект Конвентът за бъдещето на Европа потвърждава ясно, че изпълнителната власт принадлежи на държавите
членки и че Съюзът не може да се намесва, освен когато е необходимо
приемането на еднообразна общностна уредба. Предложенията на Конвента обаче преди всичко разграничават ясно две ситуации – приемането на същински изпълнителни мерки и изменение в несъществените
елементи на един законодателен акт. Системата на комитологията често се използва за изменение на несъществените елементи на един законодателен акт с оглед на неговото адаптиране към техническото развитие или с оглед на неговото допълване. В този случай Конституцията
предвижда т.нар. законодателно делегиране. При него законодателят
овластява Комисията да приема в рамките на изрично предоставените є правомощия мерки, които изменят или допълват несъществените
елементи на даден акт. ЕП и Съветът от своя страна имат правото да
се противопоставят на влизането в сила на тези мерки на делегирано
законодателство. Основният акт, от друга страна, може да уреди правото на Съвета или ЕП да оттеглят делегирането. Същинските мерки по
изпълнението следва да бъдат приемани от Комисията, като възмож-
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ността на съвета да запази като свое правомощие приемането на такива
мерки отпада. Същевременно Конституцията потвърждава недвусмислено компетентността на държавите членки, като им възлага грижата да
предприемат всички мерки, необходими за прилагането актовете на Съюза. Единствено когато са необходими единни условия на изпълнение,
възниква възможността да се делегира на Комисията правомощието да
приеме такива мерки. Накрая, като извежда последиците от възлагането
на изпълнителната компетентност на държавите членки, Конституцията
предвижда, че с европейски закон ще бъдат определени условията и
редът на контрол от страна на държавите членки над упражняването
на изпълнителни правомощия от страна на Комисията. Конституцията
несъмнено осъществява едно необходимо рационализиране, но заложената концепция следва да бъде изяснена в практиката. Така предвид на правомощията, които са му поверени в рамките на делегираното
законодателство, ЕП може да прояви тенденция на предпочитание към
тази процедура вместо към процедурата на приемане на изпълнителни
мерки от Комисията (чл. І-36 и І-37). Накрая, като ограничава тясно приложението є до приемането на актове с общо действие, последната реформа на системата на комитология предот-вратява подобни дискусии.
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Раздел 4. Процедурата за сключване на международни договори
786. Процедурата за сключване на международни договори е предвидена в чл.
300 на ДЕО. Същата процедура е приложима mutatis mutandi и относно приемането на едностранни актове от международните организации или органите по споразумения, сключени от Общността. Тя протича по класическата
схема: преговори, подписване, сключване. СЕО може да бъде призван да
се намеси преди сключването на един договор, за да прецени неговата съобразност с първичното Общностно право.

§ 1. Преговори
787. Преговорите по сключване на договор от ЕО се водят от Комисията, тъй
като тя има правомощието да представлява Общността във външните
є отношения. Същевременно откриването на преговори се решава от
Съвета с квалифицирано мнозинство, освен в случая на договори за
асоцииране и договори, отнасящи се до материи, за които във вътрешен
план е необходимо единодушие. От това правило няма изключения освен за чисто административните договори, които се договарят и сключват само от Комисията. СЕО дава едно силно ограничително тълкуване
на тази компетентност, като подчертава, че съществуването в полза
на Комисията на правото да приема мерки във вътрешен план (в частност в областта на конкуренцията) не е достатъчно, за да є позволи да
сключва самостоятелно международни договори (CJCE, 9 août 1994, aff.
C-327/91, France c/ Commission, rec. I-3641). Предоставянето на мандат
от Съвета не е подчинено на особени формални правила и може да произтича било от конкретно решение, било да се съдържа в заключенията
от заседание на Съвета.
788. Когато Съветът предоставя мандат за откриване на преговори, той може
също така да укаже на Комисията насоки за осъществяването на тези
преговори. Комисията следва да води преговорите в рамките на тези насоки. Юридически те нямат обвързващо действие, но ако Комисията се
отклони от тях, тя е изправена пред риска Съветът да откаже подписването на Договора. От друга страна, в рамките на принципа на лоялното
сътрудничество между институциите в случая, когато целите на Договора не могат да бъдат постигнати в рамките на определените насоки,
Комисията е длъжна да информира Съвета за това и да поиска нови
насоки. Съветът може също така да измени във всеки момент насоките
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за преговори и да създаде специален комитет, който да следи преговорите, водени от Комисията, и да бъде периодично консултиран от нея.
789. Европейският парламент поставя повече от веднъж въпроса за приобщаването му към воденето на преговори. Ако обаче членове на ЕП бъдат включени в състава на международна делегация, която участва в
международна конференция, те са подчинени на общата дисциплина и
нямат право да заемат становища от името на ЕП, както Съветът е уточнявал неведнъж. В приложение на процедурите Luns (25 février 1964)
и Luns-Westerterp (15 octobre 1973) ЕП е информиран при спазване на
конфиденциалност в рамите на съответните комисии за преговорите по
сключването на международни договори.
790. Когато договорът, предмет на преговори, е смесен договор, т.е. отнася се
както до области, които са в общностна компетентност, така и до области, които са в компетентност на държавите членки, преговорите се водят в тясно сътрудничество между Комисията и държавите членки. Това
е в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, който следва
от чл. 10 от ДЕО (CJCE, 14 novembre 1978, aff. 1/78, rec. 2151; CJCE,
15 novembre 1994, rec. I-5267). В тази хипотеза е възможно държавите
членки да дадат мандат на Комисията, която да води преговори от тяхно
име. Когато Общността не може да участва в даден договор поради особения му характер, какъвто например е случаят с конвенциите на МОТ,
на която ЕО не е член, тя участва чрез посредничеството на държавите
членки и в този случай също е необходимо тясно сътрудничество между
Общността и държавите членки (avis de la Cour du 19 mars 1993, rec.
I-1061). В Конституцията разпоредбите относно сключването на международни договори са приложими както към Общата търговска политика,
така и към ОПВРС. Освен това Комисията вече няма монопол върху воденето на преговори. В действителност е предвидено Съветът да определя преговарящ или ръководител на преговорния екип. Същевременно
разпоредбите относно Общата търговска политика възлагат воденето
на преговори в тази област на Комисията (чл. ІІІ-325 и ІІІ-315).

§ 2. Подписване на договорите
791. Когато преговорите са приключени, Съветът следва да реши подписването
на международния договор. Преди Договора от Амстердам не беше необходимо Комисията да внася предложение в Съвета, но понастоящем това
се изисква изрично. Самото подписване се осъществява било от Комисията, било от председателството на Съвета, било най-често съвместно от
Комисията и председателството на Съвета, като решението за подписване
на договора обикновено указва на кого е възложено това пълномощие.
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792. Подписването на международния договор може да има за последица неговото временно прилагане. Европейският парламент дълго време поддържаше позицията, че решението за временно прилагане следва да бъде
взето с негово участие, ако самото сключване на договора предполага
това. Съветът от своя страна твърдеше, че това решение зависи единствено от него, тъй като временното прилагане няма характера на окончателен ангажимент. Чл. 300 слага край на този спор, като потвърждава
тезата на Съвета. ЕП следва да бъде просто информиран за решението.

§ 3. Сключване
793. Окончателното ангажиране на Общността следва от сключването на международния договор. Решението за сключване се приема от Съвета по предложение на Комисията с квалифицирано мнозинство, освен в случаите на договори
за асоцииране и договори, свързани с области, за които е необходимо единодушие при приемането на вътрешна общностна уредба. Формата на акта на
сключване не е определяща. Сключването може да се извърши чрез регламент, но понастоящем Съветът най-често използва формата на специални
решения. Каквато и да е формата обаче ангажирането на Общността не произтича от решението за сключване, а от неговото съобщаване и от влизането
в сила на договора съобразно определените в него условия.
794. Когато договорът е смесен, практиката е да не се извършва нотификация
на решението за сключване, докато всички държави членки не ратифицират договора, за да се избегне пораждането на съмнения относно обхвата на ангажирането на Общността в очакване на ратификация от страна
на всички държави членки, особено когато става въпрос за многостранен договор. Тази практика обаче не е предмет на обвързващо правило.
Доколкото процедурата по ратификация от страна на държавите членки
може да продължи определено време, се е развила практика било да се
привежда временно в действие частта от договора, която засяга само
Общността, било да се сключва паралелен междинен договор, които се
отнася единствено до отношенията, предмет на общностна компетентност. В редица случаи приемането от държавите членки на упражняването от ЕО на конкурентни правомощия във външните отношения, докато все още не е приета вътрешна уредба, позволява да бъде избегнато
прилагането на смесени договори и води до опростяване процедурата
на сключване. Като прилагат формулата на смесените договори обаче,
държавите членки запазват контрол над сключването на договорите, тъй
като, за да се осъществи то, е необходимо тяхното изрично съгласие.
Ако се допусне тази компетентност да бъде упражнена от Общността,
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в редица случаи, за да бъде сключен един международен договор, е
достатъчно да се постигне квалифицирано мнозинство.
795. В някои случаи чл. 300 позволява на Комисията да ангажира самостоятелно Общността. Съветът може да упълномощи Комисията да приеме
изменения в даден договор, когато той предвижда опростена процедура
за тази цел. Съветът обаче може да подчини това упълномощаване на
специфични условия. Освен това правилата, уредени в чл. 300, са приложими и за приемането на позиции на Общността във връзка с участието є в органи, създадени с договори за асоцииране, когато тези органи
са упълномощени да приемат решения, които имат правно действие.
796. ЕП също има отношение към сключването на международни договори. В
приложение на чл. 300 той следва да бъде консултиран преди сключването
на такива договори, с изключение на договорите, които имат за основа чл.
133 (стар чл. 113, Обща търговска политика). Съветът може да определи
срок, в който ЕП следва да се произнесе. След изтичането на този срок той
може да приеме решение по сключването на договора дори ако ЕП не е
приел становище. В някои случаи Договорът изисква одобрение от страна
на ЕП. Процедурата на одобрение е приложима относно договорите за асоцииране, както и по отношение на договорите, „които предвиждат форми
на сътрудничество и създават специфична институционална рамка“. Тази
категория договори са от особено значение предвид големия брой договори, които създават смесени комитети, разполагащи с право да приемат
решения по определени въпроси. Процедурата на одобрение е приложима
и относно международните договори, които водят до изменения в актове,
приети по реда на съвместното вземане на решения. ЕП, който се явява
законодател съвместно със Съвета, има право на надзор над евентуалното
изменение на приет от него акт чрез сключването на международен договор. Когато обаче един международен договор има за предмет отношения,
които са подчинени на процедурата на съвместно вземане на решения,
но са приети вътрешни общностни правила, ЕП просто бива консултиран
относно сключването на съответния договор. Накрая съгласието на ЕП е
необходимо и относно сключването на международни договори, които имат
важни последици за бюджета на Общността. В тази връзка възникна спор
между ЕП и Съвета относно значението на прилагателното „важни“. Според
ЕП важността на разхода следваше да се оценява съобразно значението
на разхода спрямо съответното бюджетна линия. Според Съвета важността
следваше да се прецени спрямо общия размер на бюджета. СЕО определи, че бюджетната линия не може да бъде разглеждана като достатъчно
достоверна основа за сравнение поради променливия характер на бюджетната номенклатура, която може да бъде променяна при приемането на нов
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бюджет. Тази теза би имала за последица и това, че един договор, предполагащ ограничени разходи, може да бъде подложен на процедура на одобрение, ако бъде отнесен към сравнително малка бюджетна линия. Затова
Съдът приема, че важността на разходите следва да бъде оценена спрямо
разходите по външните отношения на Общността, като се имат предвид и
разходите, предназначени за съответната политика на ЕО (CJCE, 8 juillet
1999, Parlement c/ Conseil, aff. C-198/97, rec.І-4759). Конституцията разширява приложното поле на одобрението до всички области, подчинени на ПСПР
или на одобрение от страна на ЕП, също както и до договора за присъединяване на ЕС към ЕКПЧ (чл. ІІІ-325).

§ 4. Спиране на действието на договор
797. Изпълнението на сключените от ЕО международни договори може да
бъде преустановено в определен кръг от случаи. Това е възможно найвече когато насрещната страна по договора не изпълнява своите задължения, особено когато договорът съдържа, както е в редица случаи,
клауза „права на човека“, която издига зачитането на правата на човека
в основно задължение по договора, чието нарушаване поражда, при изрично отнасяне към разпоредбите на Виенската конвенция за правото на
международните договори, правото за всяка страна да спре прилагането
на договора при нарушаване правата на човека от насрещната страна.
Прилагането на процедурата по спирането обаче поражда определени
въпроси. Според някои преценката за наличието на нарушение на правата на човека е въпрос от политическо естество и изисква приемането
на единодушно решение, с което се прави констатация в тази посока
в рамките на ОПВРС. Възниква и въпросът, дали ЕП следва да вземе
участие в процедурата по спиране прилагането на договора, когато е
имал участие в неговото сключване. С ДА се дадоха отговори на тези въпроси. Процедурата на спиране в Съвета се подчинява на правилата на
гласуване, приложими относно сключването. Европейският парламент
не взема участие в процедурата, а следва да бъде само информиран
(чл. 300, § 2, ал. 2).

§ 5. Участието на Съда на Европейските общности
798. Възможно е да възникне въпрос относно съвместимостта на един международен договор с общностните договори. Да се допусне сключването на
такъв международен договор, би означавало да се измени непряко първичното право посредством споразумение с трети страни. За да избегне
създаването на такава ситуация, чл. 300, § 6 позволява на ЕП, Съвета,
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Комисията или една държава членка да отправи питане до СЕО относно
съвместимостта на един договор, който Общността предстои да сключи,
с Учредителните договори. В случай на отрицателно становище на Съда
международният договор не може да влезе в сила освен при промяна
в Договорите, освен ако не бъде предоговорен с оглед отстраняване
противоречията с първичното право. Тази процедура е от особена важност, тъй като при липса на питане до Съда общностната юрисдикция
би могла винаги когато след подписването на договора бъде отправено
искане до нея, да обяви за недействително сключването на договора,
което ще попречи на ЕО да изпълни своите задължения по него и ще
предизвика трудност в отношенията с насрещната страна. Затова пътят
на предварителния контрол е за предпочитане пред решаването на въпроса чрез съдебно производство a posteriori.
799. Първоначално правото да се сезира СЕО беше ограничено до Съвета, Комисията и държавите членки. ЕП беше поискал също да има право да
сезира Съда, тъй като така или иначе разполагаше с възможността да
иска отмяна на решението за сключване a posteriori. Същевременно правото на ЕП да иска отмяна на даден акт беше стриктно ограничено до
защитата на неговите собствени правомощия (чл. 230). От друга страна,
предварителното становище на СЕО има за предмет съвместимостта на
един международен договор, който Общността предстои да сключи, с разпоредбите на Учредителните договори. Следователно не беше налице
пълно покриване между правото за искане за установяване недействителност от страна на ЕП и искането за предварително становище относно
съвместимостта на един международен договор с първичното право.
800. Сезирането на Съда според чл. 300 има за предмет проект за международен договор. В този план възниква въпросът на каква фаза от преговорите може да бъде отправено искане за предварително становище до
СЕО. Дали преговорите следва да бъдат завършени, за да може Съдът
да разполага с цялостния текст на проектодоговора? В действителност
предварителното становище има за цел да внесе разяснения относно
действията на Общността, но също и да я предпази от евентуални трудности в отношенията с трети страни, ако един вече сключен договор бъде
поставен под въпрос. Поради тази причина СЕО може да бъде сезиран
от момента, в който евентуалното съдържание на Договора е конкретизирано в достатъчна степен, за да бъде постановено становище по него
(CJCE, 13 décembre 1995, avis 3/94, rec. I-4577). В тази връзка в своето
становище относно присъединяването на ЕО към ЕКЗПЧ СЕО констатира, че доколкото съдържанието на проекта за договор все още не е
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определено, е невъзможно да бъде оценена неговата съвместимост с
Учредителните договори (CJCE, 28 mars 1996, avis 2/94, rec. I-1759).
801. Съдът обаче прави разширително тълкуване на своята компетентност и
счита, че искането за предварително становище може да има за предмет
и наличието на общностна компетентност за сключване на съответния
международен договор. Както становище 2/94 относно присъединяването на ЕО към ЕКПЧ, така и становище 1/94 относно СТО (CJCE, 13
novembre 1994, avis 1/94, rec. I-5267) разглеждат въпроса за наличието
на общностна компетентност в съответната област. Доколкото предварителното становище трябва да позволи на Съда да внесе яснота
преди сключването на договора, следва, че не може да бъде упражнен
предварителен контрол, след като договорът е вече подписан (CJCE, 13
décembre 1995, avis 3/94, rec. I-4577). В този случай единственото възможно решение е внасянето на искане за отмяна на акта по сключване
на международния договор. Това разбиране беше оспорвано от доктрината с мотива, че когато сключването на един договор е предмет на искане за предварително становище, процедурата по сключването следва
да бъде преустановена до произнасянето на СЕО. Съдът обаче няма
правомощията да постанови решение по такова искане. Този резултат
би могъл да се постигне с искане за спиране прилагането на споразумението при внасяне на иск за установяване недействителност на акта по
сключването, както се подчертава и в становище 3/94: „При всяко положение държавата или общностната институция, която отправя искането
за становище, разполага с правото да иска обявяване на недействителност на решението на Съвета, с което се сключва договорът, също както
и с възможността да поиска налагането на обезпечителни мерки.“ Така
бива осигурено единство между формите на предварителен и последващ контрол, без да се допуска празнота в системата на контрол. Всяко
друго решение би засегнало специалния характер на процедурата по чл.
300, която има превантивно действие.

§ 6. Изменения по Договора от Ница
802. Основните изменения, осъществени с Договора от Ница, се отнасят до чл.
133. Разширяването на общностната компетентност в областта на общата търговска политика е придружено със стриктни процедурни правила.
По отношение на преговорите задължението на Комисията да докладва
пред специален комитет, натоварен да следи протичането на преговорите, е прецизирано. Освен това Договорът следва да бъде сключван с
единодушие не само когато се отнася до разпоредби, за приемането на
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които е необходимо единодушие във вътрешен план, но също и когато
има за предмет област, в която Общността не е упражнила още своите правомощия във вътрешен план, дори ако съответните отношения
се уреждат от норми, които се приемат с квалифицирано мнозинство.
Накрая, ако договорът съдържа разпоредби, които се отнасят до услуги
в областта на културата и аудиовизията, образованието или които са
социални услуги или услуги, свързани с хуманната медицина, той трябва
да бъде сключен по общо съгласие на всички държави членки, което
за разлика от гласуването с единодушие, при което въздържането не
препятства приемането на решение, предполага положителното становище на всяка държава членка. Конституцията извежда като принцип в
областта на Общата търговска политика гласуването с квалифицирано
мнозинство, с изключение на случаите, при които се изисква единодушие във вътрешен план в областта на търговията с услуги, търговските
аспекти на интелектуалната собственост и инвестициите. В резултат на
искането на редица държави членки, в това число и на Франция, които се
опасяваха от последиците, които може да има глобализацията за техните национални политики, единодушие се изисква също относно услугите
в областта на културата и аудиовизията, когато договорът крие риск от
засягане на културното многообразие, също както и относно договорите, които имат за предмет социални, образователни и здравни услуги и
рискуват да засегнат тежко националната организация на тези услуги и
да поставят под въпрос отговорността на държавата за предоставянето
на тези услуги. В практиката общият характер на критериите, възприети
в последните две хипотези, ще наложи тяхното тълкуване (чл. ІІІ-315).
803. От друга гледна точка разпоредбата на § 2 на чл. 300, която позволява на
Съвета да определя самостоятелно позициите, които Общността заема
в органи, създадени с договори за асоцииране, е разширена до всеки
орган, създаден с международен договор.
Литература
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Процедури за вземане на решения и гласуване в Съвета
• І. Съвместно приемане на решения
А. Квалифицирано мнозинство
 Норми, забраняващи всяка форма на дискриминация въз основа на националността – чл. 12;
 Разпоредби, които имат за цел да улеснят упражняването на правото на
гражданите да се придвижват и пребивават свободно на територията на
държавите членки – чл. 18, § 2;
 Мерки за подпомагане в подкрепа на държавите членки в борбата с дискриминацията, с изключение на каквато и да било хармонизация – чл. 13, § 2;
 Свободно движение на работници – чл. 40;
 Право на установяване – чл. 44;
 Координация на законодателните, подзаконовите и административните
разпоредби, които предвиждат установяването на специален режим за
упражняването на правото на свободно установяване от гражданите на
други държави членки – чл. 46, § 2;
 Право на установяване за свободните професии – чл. 47, § 2;
 Услуги – чл. 55;
 Евентуално разширяване прилагането на процедурата по чл. 251 по отношение на дял IV от Договора (визова и имиграционна политика, други
политики, свързани със свободното движение на хора) – чл. 67, § 2;
 Мерки, свързани с предоставянето на убежище, посочени в чл. 63, ал. 1, и
минимални норми относно предоставянето на временна защита на търсещите убежище, докато Съветът не определи общи правила и принципи на предоставянето на убежище – чл. 67, ал. 5;
 Съдебно сътрудничество в гражданскоправната материя, с изключение
на мерки, свързани със семейното право – чл. 65;
 Общи правила относно международния транспорт, осъществяван от или към
територията на една държава членка или преминаващ през територията на
една или повече държави членки; условия на предоставяне на транспортни
услуги от оператори, които не са установени на територията на Общността;
мерки за подобряване сигурността на транспорта – чл. 71, § 1;
 Разширяване приложението на правилата, предвидени в чл. 71, § 1 по
отношение на морското плаване и въздухоплаването – чл. 80, § 2;
 Мерки на хармонизация, свързани с вътрешния пазар – чл. 95, § 1;
 Мерки в подкрепа на заетостта – чл. 129;
 Митническо сътрудничество – чл. 135;
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 Условия на труд и работна среда; здраве, сигурност, информиране и консултиране на работниците и служителите; интеграция на хората в състояние на социално изключване; равенство на шансовете и на третирането; мерки за насърчаване сътрудничеството в борбата със социалната
изолация – чл. 137, § 1 и 2;
 Социална политика (равенство на шансовете, на третирането и заплащането) – чл. 141;
 Прилагане на решенията относно Европейския социален фонд – чл. 148;
 Образование – чл. 149, § 4 (с изключение на препоръките);
 Професионална квалификация (мерки за постигане целите на чл. 150)
– чл. 150, § 4;
 Обществено здраве (минимални изисквания за качество и сигурност на
органите, мерки във фитосанитарната и ветеринарната област, насочени
пряко към защита на общественото здраве – чл. 152, § 4, а) и b);
 Мерки на подпомагане, насочени към защита и подобряване на човешкото здраве – чл. 152, § 4, c);
 Защита на потребителите – чл. 153, § 4;
 Трансевропейски мрежи, насоки – чл. 156, ал. 1;
 Други мерки, свързани с трансевропейските мрежи – чл. 156;
 Мерки в областта на икономическото и социалното единство – чл. 159;
 Прилагане на решения относно FEDER – чл. 162;
 Рамкова програма за научни изследвания – чл. 166;
 Приемане на мерки по чл. 167, 168 и 169 – научни изследвания – чл. 172;
 Околна среда (общностни действия за реализиране на целите по чл. 174)
– чл. 175, § 1;
 Програма за действие в други области на защитата на околната среда
– чл. 175, § 3;
 Сътрудничество за развитие – чл. 179;
 Статут и уредба на политическите партии на европейски ниво – чл. 191;
 Общи принципи по отношение на прозрачността – чл. 255, § 2;
 Борба с посегателствата над финансовите интереси на Общността – чл. 280, § 4;
 Статистика – чл. 285;
 Създаване на независим орган за контрол относно защитата на личните
данни – чл. 286, § 2;
Б. Единодушие
 Вътрешен пазар (мерки по социалното осигуряване на работниците, упражняващи право на свободно движение) – чл. 42;
 Координация на законодателните, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки, отнасящи се до достъпа до упражня-
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ването на свободни професии и до тяхното упражняване; координация на
съществуващите законови принципи относно професионалната квалификация и условията на достъп на индивидуални лица до упражняването на
самостоятелна стопанска дейност – чл. 47;
 Култура – чл. 151 (с изключение на препоръките);
ІІ. Сътрудничество – квалифицирано мнозинство
 Многостранно наблюдение – чл. 99, § 5;
 Прилагане забраната за привилегирован достъп – чл. 102, § 2;
 Прилагане на забраната за сключване на договори и приемане на отрицателно салдо по сметките – чл. 103, § 2;
 Мерки за хармонизиране на номиналните стойности и техническите спецификации на единната парична единица – чл. 106, § 2;
ІІІ. Консултиране
А. Квалифицирано мнозинство
 Разрешение за откриване на засилено сътрудничество – чл. 11, § 2;
 Обща селскостопанска политика – чл. 37, § 3;
 Либерализация на услугите – чл. 52, § 3;
 Определяне списък на страните, подлежащи на визов режим или освободени
от издаването на визи, и създаване на единен модел на виза – чл. 67, § 3;
 Приемане на уредба в областта на конкуренцията – чл. 83;
 Приемане на уредба в областта на държавните помощи – чл. 89;
 Разпоредби по прилагането на протокола относно прекомерния дефицит
– чл. 104, § 14, посл. алинея;
 Изменение на някои разпоредби от протокола за статута на ЕСЦБ и ЕЦБ
– чл. 107, § 6;
 Условия и ред за налагане на глоби от ЕЦБ – чл. 110, § 3 ;
 Решения относно представителството на ИВС във външните отношения
– чл. 111, § 4, in fine (консултиране на ЕЦБ);
 Решение за преминаване в третата фаза на ИВС – чл. 121, § 3 и 4;
 Решение за присъединяване на една държава членка към единната парична единица – чл. 122, § 2;
 Определяне неа ръководни насоки за държавите членки в областта на политиката по заетостта въз основа заключенията на Европейския съвет – чл. 128, § 2;
 Специални програми в областта на научните изследвания – чл. 166, § 2;
 Научни изследвания и създаване на общи предприятия – чл. 172, § 1;
 Икономическо, финансово и техническо сътрудничество с трети страни
– чл. 181 bis;
 Изменение Устава на СЕО – чл. 245;
 Определяне членовете на Сметната палата – чл. 247, § 3;
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 Приемане на финансови регламенти – чл. 279 (след 1 януари 2007 г.);
 Уредба на статуса на длъжностните лица на Европейската общност и на
режима, приложим за останалите служители на Общността – чл. 283;
 Приемане на мерки в подкрепа на крайните периферни региони – чл. 299, § 2;
 Подписване, временно изпълнение и спиране прилагането на международни договори – чл. 300, § 2, ал. 1;
 Приемане на разпоредби относно Устава на ЕСЦБ – чл. 42 от Протокола
относно Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ;
Б. Единодушие
 Приемане на мерки за борба с дискриминацията на основа на пола, расата, етническия произход, религията, убежденията, уврежданията, възраст или сексуалната ориентация – чл. 13;
 Гражданство: право на участие в избори – чл. 19, § 2;
 Разширяване на правата, свързани с гражданството, ратифициране от
държавите членки – чл. 22;
 Мерки по въвеждане на пространството на свобода, сигурност и правосъдие (през преходния период от 5 години) – чл. 67, § 1;
 Разпоредби относно основните принципи в областта на транспорта, чието прилагане може да породи ефект по отношение на жизнения стандарт
и заетостта – чл. 71, § 2;
 Хармонизиране на непреките данъци – чл. 93;
 Хармонизиране на законодателствата – чл. 94;
 Разменен курс на екюто по отношение на валути извън Общността;
 Мерки в областта на социалното осигуряване, защитата на работниците
в случай на прекратяване на трудовия договор, колективно представителство и защита интересите на интересите на работещите и работодателите; условия на наемане на работа на граждани на трети страни,
имащи разрешение за пребиваване; финансови вноски за стимулиране
на заетостта и създаване на работни места – чл. 137, § 3 (част от тези
въпроси ще бъдат решавани с квалифицирано мнозинство в ПСПР след
единодушно решение на Съвета);
 Индустрия – чл. 157, § 3;
 Финансови разпоредби, мерки по устройство на територията, количественото управление на водните ресурси, предназначението на земите,
избор на източниците на енергия и общата структура на снабдяването с
енергия – чл. 175, § 2;
 Определяне на производствата пред ПИС, състава на ПИС, изменения и
допълнения в Устава на СЕО – чл. 252, § 2;
 Изменения в Устава на СЕО – чл. 245, ал. 2;
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 Решение относно собствените средства – чл. 269;
 Подписване, временно прилагане и спиране прилагането на договори,
сключени от Съвета в области, в които се изисква единодушие за приемането на вътрешни общностни норми, също както и в случаите на договори за асоцииране – чл. 300, § 2, ал. 1, in fine;
 Приемане на мерки, необходими за постигане целите на Общността – чл.
308;
 Определяне произхода на петролните продукти, идващи от трети страни
или асоциирани страни – чл. 6 от Протокола относно петролните продукти, рафинирани в холандските Антилски острови;
 Приемане на разпоредби относно детайлната оценка на критериите за
съвместимост, предвидени в чл. 121 от ДЕО – чл. 6 на Протокола относно критериите за съвместимост.
ІV. Одобрение
А. Квалифицирано мнозинство
 Изменение на протокола относно статута на ЕСЦБ и на ЕЦБ по препоръка на Европейската централна банка – чл. 107, § 5;
 Структурни фондове и Кохезионен фонд – чл. 161 (считано от 2007, ако
бъде приета финансовата рамка);
 Особена процедура, изискваща съгласието на ЕП – определяне на председателя и членовете на Европейската комисия – чл. 214.
Б. Единодушие
 Специфични задачи на ЕЦБ – чл. 105, § 6;
 Изменяне на Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ – чл. 107, § 5;
 Единна избирателна процедура – чл. 190, § 4;
 Договори за асоцииране, предвидени в чл. 310, и други договори, създаващи специфична институционна рамка, които имат значими бюджетни
последици и предполагат изменението на акт, приет в процедура на съвместно вземане на решения – чл. 300, § 3 , ал. 2.
V. Самостоятелни решения на Съвета
А. Квалифицирано мнозинство в Съвета
 Определяне на митата по общата митническа тарифа – чл. 26;
 Изключване за държава членка от определени дейности от обхвата на
свободата на установяване – чл. 45, ал. 2;
 Разширяване приложението на разпоредбите относно предоставяне на
услуги по отношение гражданите на трета страна, установени в държава
от Общността – чл. 57, § 2, ал. 1;
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 Приемане на крайно необходими предпазни мерки, когато в извънредни
обстоятелства свободното движение на капитали от и за трети страни
предизвиква сериозни затруднения за ИВС – чл. 59;
 Приемане на извънредни мерки относно свободното движение на капитали и плащанията – чл. 60, § 1;
 Решение относно изменение или отмяна от една държава членка на едностранни мерки срещу трета страна, свързани със свободното движение на капитали и плащанията – чл. 60, § 2, ал. 2;
 Приемане на временни мерки относно обществения ред и вътрешната
сигурност по отношение на някои държави членки – чл. 64, § 2;
 Премахване на дискриминацията в областта на транспорта – чл. 75, § 3;
 Приемане на мерки относно морския и въздушния транспорт – чл. 80, § 2;
 Приемане на мерки по отношение на данъчното облагане извън случаите на
данък върху оборота, акцизите и другите непреки данъци – чл. 92;
 Приемане на директиви, необходими за премахване на изкривяванията
на конкуренцията във вътрешния пазар – чл. 96, ал. 2;
 Препоръки на Съвета относно общите насоки на икономическа политика
– чл. 99, § 2;
 Мерки, свързани с тежка криза в снабдяването с определени продукти
– чл. 100, § 1;
 Предоставяне на общностна финансова помощ на една държава членка,
изправена пред тежки икономически затруднения – чл. 100, § 2;
 Тежки икономически затруднения в една държава членка, причинени от
природни бедствия – чл. 100, § 2, in fine;
 Решението относно наличието на прекомерен дефицит – чл. 104, § 6;
 Решение относно изменението или отмяната на централния курс на екюто – чл.111, § 1 in fine;
 Политика относно обменните курсове – чл. 111, § 2;
 Условия относно преговорите и сключването на международни договори
за валутния режим и обмяната – чл. 111, § 3;
 Решения относно позиции, свързани с ИВС, които имат международно
значение – чл. 111, § 4, първо изречение;
 Съставяне на икономическия и финансов комитет – чл. 114, § 3;
 Предоставяне и оттегляне на взаимната помощ за една държава членка
в случай на затруднения или опасност от затруднения в платежния баланс – чл. 119, § 2 и 3;
 Изменение, спиране или отмяна на защитни мерки – чл. 120, § 3;
 Решение относно това дали някоя държава членка е в изключение, което я поставя извън режима на права и задължения, предвиден от ЕСЦБ – чл. 122, § 1;
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 Определяне на обменните курсове, при които валутите на държавите
членки се фиксират окончателно, както и окончателния курс, по който
екю-то заменя тези валути и става пълноценна валута, също както и други мерки, необходими с оглед бързото въвеждане на екюто като обща
парична единица;
 Препоръки по отношение на заетостта – чл. 128, § 4;
 Приемане на мерки, насочени към хармонизиране на режима на помощи
в областта на общата търговска политика – чл. 132, § 1;
 Търговска политика – чл. 133, § 4;
 Прилагане на споразуменията, сключени на общностно равнище относно
социалното партньорство – чл. 139, § 2;
 Приемане на препоръки в областта на образованието – чл. 149, § 2, второ тире;
 Препоръки в областта на общественото здраве – чл. 152, § 4, in fine;
 Определяне на генералния секретар (Върховен представител за ОПВРС)
и за заместник-генералния секретар на Съвета – чл. 207, § 2;
 Определяне на възнагражденията, добавките и пенсиите на членовете
на Комисията и на СЕО – чл. 210;
 Решение за запазване свободно до края на мандата мястото на комисар,
подал оставка или освободен по реда на Договора – чл. 215, ал. 2;
 Утвърждаване на Процесуалния правилник на СЕО – чл. 223;
 Утвърждаване на Процесуалния правилник на ПИС – чл. 224;
 Определяне условията за назначаване, на възнаграждението, на добавките и пенсиите на членовете на Сметната палата – чл. 247, § 8;
 Определяне членовете на ИкоСоКо и на тяхното възнаграждение
– чл. 258, чл. 2;
 Определяне членовете и заместващите членове на КоРе – чл. 263, ал. 3;
 Приемане на проекта за общностен бюджет – чл. 272, § 3;
 Разрешаване на временни разходи, надхвърлящи една дванадесета част
от предходния бюджет – чл. 273, ал. 2;
 Сключване на договори между Общността и една или повече държави
или международни организации – чл. 301;
 Решение относно вида на санкциите, които следва да бъдат наложени на
една държава членка в случай на нарушаване на принципите на чл. 6,
ал. 1 от ДЕС – чл. 309, § 2;
 Решение за изменение или отмяна на санкциите, наложени на една държава
членка, нарушила принципите на чл. 6, § 1 от ДЕС – чл. 309, § 3;
• Условия за включване на секретариата на Шенгенската система в Секретариата на Съвета – чл. 7 от Протокола за включване на Шенгенската
уредба в Договорите;
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 Изменение или отмяна по искане на една държава членка на решенията,
приети от Комисията относно вноса на рафинирани петролни продукти от
холандските Антилски острови – чл. 3, § 3 от Протокола за петролните
продукти, рафинирани в холандските Антилски острови;
Б. Единодушие
 Приемане на мерки относно свободното движение на капитали от или към
трети страни, които представляват връщане назад в процеса на либерализация, предвиден от Общностното право – чл. 57, § 2, in fine;
 Решения относно съвместимостта с общия пазар на държавни помощи,
свързани с режима на конкуренция – чл. 88, § 2;
 Отмяна на изключение, предоставено на една държава членка извън режима на общата парична единица и други мерки в посока – чл. 123, § 5;
 Прилагане на договорите, сключени между социалните партньори в областите, подчинени на чл. 137, § 3 – чл. 139, § 2;
 Възлагане функции на Комисията в областта на общите мерки, свързани
със социалното осигуряване на работниците – чл. 144;
 Препоръки в областта на културата – чл. 151, § 5, второ тире;
 Приемане на разпоредби относно условията и реда на асоцииране на
отвъдморски страни и територии – чл. 187;
 Промяна броя на членовете на Европейската комисия – чл. 213, § 1, ал. 2;
 Увеличаване броя на генералните адвокати – чл. 222;
 Уреждане езиковия режим на общностните институции – чл. 290;
 Промени в списъка на продуктите, подчинени на разпоредбите, уреждащи
търговията с оръжия, муниции или военни материали – чл. 296, § 2;
 Мерки по прилагането на Акє Шенген – чл. 2, § 1, ал. 2, от Протокола за
Акє Шенген;
 Сключване на договор с Исландия и Норвегия относно установяването на
права и задължения между Ирландия и Великобритания, от една страна,
и Исландия и Норвегия, от друга, в областите на Акє Шенген, приложими
за тези държави – чл. 6, ал. 2 от Протокола за Акє Шенген.
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Глава ІІ. Процес на вземане на решения в рамките
на дял V и VI от договора
за Европейския съюз
804. Процесът на вземане на решения в рамките на дял V и VI на ДЕС е значително по-опростен от процеса на вземане на решения в рамките на
общностната система. Причината за това е очевидна. Комисията и Европейският парламент имат ограничена роля и основната част от процеса
на решаване протича в Съвета. В Договора от Маастрихт прилагането
на единодушието в дял V и VI беше правило, а квалифицираното мнозинство – изключение. Договорът от Амстердам осъществява значителни нововъведения в това отношение, като разширява приложното поле
на квалифицираното мнозинство.

Раздел 1. Процес на вземане на решения в рамките на ОПВРС
805. Правото на инициатива принадлежи на всяка държава членка и на Комисията (чл. 22 от ДЕС). В действителност, макар идеята за дадено действие
да идва от една държава членка или от Комисията, конкретната формулировка на предложението се прави обикновено от председателството.
След това то се поставя на обсъждане в различните структури на Съвета.
Комуникацията между държавите членки се осъществява чрез специална
мрежа, наречена COREU (европейски кореспонденти), която свърза Съвета със столиците на държавите членки и с Комисията. Във връзка с това
възможно решение беше обсъждането и решаването на актовете на ОПВРС
да се извършва чрез тази мрежа. Прилагането на такъв подход обаче
щеше да попречи на прилагането на работните методи на Съвета и да
лиши от съдържание заседанията работните групи и на КОРЕПЕР. Поради тази причина обсъждането на предложенията в рамките на ОПВРС не
може да се осъществява чрез мрежата COREU, както определя Съветът в
решението си относно реда на действие, приет през 1995 г.
806. Предложенията в рамките на ОПВРС се обсъждат в работните групи на
Съвета. След това обсъждане се изготвя доклад до КОРЕПЕР с оглед
подготовката на заседанието на Съвета „Общи въпроси“. Договорът създава и политически комитет (днес Комитет по политиката и сигурността),
съставен от ръководителите на политическите звена на министерствата
на външните работи на държавите членки. Редакцията на чл. 25 не налага всяко предложение за решение да бъде разглеждано от Комитета
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по политиката и сигурността, тъй като той следи въпросите, обсъждани в
рамките на ОПВРС и приема становища по тях до Съвета. В практиката
обаче документите, изготвени от работните групи се, подлагат на обсъждане в политическия комитет, преди да преминат към КОРЕПЕР. От
влизането в сила на Договора от Ница Комитетът по политиката и сигурността може да приема решения в рамките на управлението на кризи.
807. Процесът на решаване се различава според вида на разглежданите актове. Следва да бъде направена разлика между общите стратегии и останалите актове. Понятието за обща стратегия се въвежда с ДА (чл. 13).
Те се отнася до области, в които държавите членки имат важ-ни общи
интереси и определят целите и средствата, които трябва да бъдат приложени както от Съюза, така и от държавите членки. Те определят също
продължителността на тези мерки. Общите стратегии могат да се отнасят
както до географски зони, така и до общи въпроси: Русия, Украйна, Средиземноморието и др. Те се изготвят от Съвета след подготвителната работа в рамките на неговите комитети и работни групи. Основните аспекти на
външната политика се обсъждат в рамките на политическия комитет. Различните становища се събират в рамките на КОРЕПЕР, преди да бъдат
представени в Съвета. Съветът е овластен да внесе общите стратегии
за утвърждаване с единодушие от Европейския съвет. Европейския съвет
определя също общите принципи и насоки на ОПВРС.
808. Приемането на обща стратегия по даден въпрос е важно, тъй като определя възможността Съветът да приема с квалифицирано мнозинство
решения за тяхното прилагане. В действителност общите действия, общите позиции и решенията, приети въз основа на дадена обща стратегия, се приемат с квалифицирано мнозинство, която отразява гласовете
на поне 2/3 от държавите членки (чл. 23). Същият ред се прилага и за
приемането на решения относно общите действия и общите позиции.
Същевременно една държава членка винаги може, поради важни причини, свързани с националната є политика, да декларира намерение да
се противопостави на приемането на даден акт. В този случай тя трябва
да изтъкне мотивите за това. Тогава, може Съветът с квалифицирано
мнозинство да отнесе въпроса до Европейския съвет. Той следва да се
произнесе с единодушие. Тази процедура, която в известно отношение
напомня Люксембургския компромис, следва да бъде използвана само
в изключителни случаи. В действителност изключителният є характер
би следвало да ограничи случаите на сезиране на Европейския съвет.
Освен това гласуването с квалифицирано мнозинство не се прилага за
решенията, които са свързани с отбрана и сигурността.
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809. Когато Съветът се произнася с единодушие, въздържането не препятства
постигането на единодушие. Същевременно всяка държава членка има
възможността да изключи действие на решението по отношение на нея,
като декларира, че няма да прилага решението. В този случаи обаче тя
остава обвързана със задължение за солидарност и не трябва да предприема действия, които противоречат на решението на Съюза. От своя
страна останалите държави членки следва да зачитат нейната позиция.
Това е т.нар. конструктивно въздържание. Ако обаче държавите членки,
които имат повече от една трета от оразмерените гласове, заявят позиция
на конструктивно въздържане, решението не може да бъде прието. Това
е гаранция, че всяко действие на ЕС ще се ползва с подкрепата на достатъчна част от държавите членки. Тази процедура не е предлагана досега.
810. Чл. 24 от Договора предвижда, че Съветът може да възложи с единодушие на Председателството да предприеме преговори с цел сключване
на международен договор. Договорът се сключва с решение, прието с
единодушие. Същевременно ако една държава членка декларира, че
следва да се съобрази с вътрешните си конституционни правила, той се
счита за сключен, но влизането му в сила се отлага до осъществяването
на съответните процедурни условия. Останалите държави членки могат
да решат да пристъпят към предварително изпълнение на договора в
отношенията между тях. Същите разпоредби се прилагат и по отношение на дял VI. Някои автори се основават на тази формулировка, за да
отрекат съществуването на собствена компетентност за сключването на
международни договори и да твърдят, че Съюзът действа като пълномощник на държавите членки. Коректното тълкуване на тази разпоредба
по-скоро предполага да се приеме, че договорът се сключва от Съюза,
но съгласието на дадена държава членка в рамките на Съвета бива подчинено на осъществяването на определени процедурни изисквания на
национално ниво. В действителност не е стриктно уточнено, че Договорът обвързва държавите членки, но това следва по аргумент от противното от § 5, който уточнява, че една държава не е обвързана, ако следва
да изпълни определени изисквания на националното си право, докато
не изпълни тези изисквания. Накрая международните договори могат
да бъдат сключени с квалифицирано мнозинство в случаите, когато се
отнасят до въпроси, за които при приемането на вътрешнообщностни
актове се изисква квалифицирано мнозинство. Конвентът за бъдещето
на Европа запазва прилагането на единодушието, но предвижда също и
възможността Европейският съвет да реши прилагането на квалифицираното мнозинство и по отношение на други области.
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811. Конституцията не изменя процеса на вземане на решения и запазва като
цяло гласуването с единодушие с класическите изключения (квалифицирано мнозинство за приемане на решения по изпълнението или за решения, които произтичат от решение или искане на Европейския съвет,
при запазване възможността за Съвета да препрати въпроса към Европейския съвет, когато една държава членка се позове на важни причини
на националната си политика. Същевременно Конституцията съдържа
и „клауза-въртележка“, която овластява Европейския съвет да решава
с единодушие прилагането на квалифицирано мнозинство и в други области (чл. ІІІ-301, § 3). Тази норма обаче не се прилага по отношение
на общата политика за сигурност и отбрана. Конституцията предоставя
правото на инициатива на държавите членки и на министъра на външните работи с евентуалната подкрепа на Комисията (чл. ІІІ-299).

Раздел 2. Процесът на вземане на решения в рамките на съдебното
и полицейско сътрудничество по наказателноправни дела
812. Приемането на решения в рамките на дял VI на ДЕС в значителен кръг
от случаи все още се осъществява с единодушие (чл. 34). В основната си част общите позиции, рамковите решения (които са насочени към
хармонизирането на законодателствата) и решенията се приемат с единодушие, като въздържането не препятства приемането на решение.
Мерките по прилагане на решенията се приемат с квалифицирано мнозинство, което следва да включва поне 2/3 от гласовете на държавите
членки. Що се отнася до конвенциите, те се утвърждават от Съвета и се
приемат от държавите членки. Освен в случаите, когато изрично е предвидено друго, те влизат в сила единствено за държавите членки, които
са ги приели, когато са ратифицирани от не по-малко от половината от
държавите. Мерките по прилагане на конвенциите се приемат с подкрепата на не по-малко от 2/3 от договарящите се страни.
813. Правото на инициатива принадлежи на Комисията и на всяка държава
членка. Останалите елементи на процеса на вземане на решение са
класически. Мерките се разглеждат от работни групи, след това от комитет от висши служители, предвиден в чл. 36. Накрая КОРЕПЕР подготвя
работата на Съвета. Комисията е напълно приобщена към осъществяването на този процес. Договорът предвижда консултирането на Европейския парламент. Това е напредък за ЕП, тъй като ДМ позволяваше
единствено председателството да вземе предвид гледната точка на
ЕП. След влизането в сила на ДА е налице механизъм на консултиране, подобен на този в рамките на общностния договор, като се прилагат
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идентични правила. Единствената разлика е, че в случай на нарушаване
задължението ЕП да бъде консултиран, той не може да потърси защита
на своите правомощия пред СЕО чрез искане за установяване недействителност, тъй като единствено Комисията и държавите членки могат
да предявяват искане за обявяване на недействителност.
814. Конституцията смекчава значително особения характер на дял VI, като по
същество „комюнотаризира“ тази материя. Въпреки това продължават
да се прилагат някои специфични правила. Така например инициативата
принадлежи не само на Комисията, но също на една четвърт от държавите членки. Решенията като общо правило се приемат с квалифицирано
мнозинство при процедура на съвместно вземане на решения, с изключение на някои особени случаи като полицейското сътрудничество, семейното право или създаването на европейска прокуратура. Същевременно
в хипотезата на полицейско сътрудничество по наказателноправни дела
е предвидена и възможността за отнасяне на въпроса към Европейския
съвет, като той разполага с четири месеца, за да върне въпроса отново в
Съвета за окончателно приемане на акта или да поиска внасянето на нов
проект. При липса на решение или ако не бъде приет предложеният нов
проект в срок от 12 месеца след неговото представяне, се установява автоматично засилено сътрудничество, ако една трета от държавите членки
поискат това. В областта на полицейското сътрудничество е запазено гласуването с единодушие, а ЕП е просто консултиран (чл. ІІІ-257 и сл.)
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Втора част
Правният ред на Европейския съюз
815. Според СЕО Общностното право представлява истински правен ред, различен от Международното право. Според формулировката по делото Costa
c/ ENEL (CJCE, 15 juill. 1964, aff. 6/64, Rec. 1141) става дума за „самостоятелен правен ред, интегриран в правните системи на държавите членки“.
„Самостоятелен правен ред“ всъщност означава че той се основава на
самостоятелни източници, че притежава собствена специфика и се състои
от разпоредби, предназначени да осигурят неговото прилагане. Именно
тези характеристики откроява СЕО, когато в становище 1/91 (CJCE, 14
déc. 1991, Avis 1/91 Espace économique européen, Rec. I-6079) резюмира
своята юриспруденция относно общностния правен ред: „...общностните
договори са създали един нов правен ред, в полза на който държавите
членки са ограничили във все по-широки области своите суверенни права
и чиито субекти са не само държавите членки, но също и техните граждани. Съществените характеристики на така създадения общностен правен
ред в частност са неговият примат по отношение на правото на държавите
членки, както и директният ефект на цяла серия разпоредби, приложими
спрямо техните граждани и спрямо самите държави членки.“ Поради това
е необходимо да се изясни същността на тези елементи на общностния
правен ред, преди да се изясни дали правото по дял V и VI на ДЕС разкрива някакви особености.
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Дял I
Структура на Общностния правен ред
816. Като всеки правен ред, Общностният правен ред представлява организирана съвкупност от норми, които се основават на базовата конституционна уредба, създадена с УД. Установено е разграничение между
първичното право, състоящо се от УД и подобните им актове, и производното право, основаващо се на УД и прието по процедурите, предвидени в тях. По същия начин разграничаваме базовите актове и мерките
по изпълнението им, като вторите са подчинени на първите. Така погледнато, общностният правен ред представлява структурирана и єерархизирана правна система.
817. Специално внимание заслужава постоянството, с което някои ДЧ, ЕК, ЕП
и голяма част от доктрината налагат разбирането за създаването на єерархия на правните норми на общностния правопорядък. Междуправителствената конференция за приемането на Договора от Маастрихт обсъди
този въпрос по повод едно италианско предложение, но възникналите
затруднения я принудиха да отложи отговора за следваща конференция.
Намирането на отговор обаче не се оказа по-лесно нито на конференцията за Договора от Амстердам, където проектите останаха без движение,
нито при поредното поставяне на въпроса в Ница и разрешение уж се
получи едва с Конституцията за Европа.
818. Несъмнено самият въпрос е неправилно поставен. Очевидно єерархия
на актовете и нормите на Общностното право съществува. Всеки акт
заема своето място в правния ред със задължението за зачитане на повисшите норми, без което СЕО може да го обяви за невалиден. Актовете
от по-нисък ранг трябва да бъдат съобразени с тези, които имат по-висш
ранг. Следователно създаването на єерархия на нормите не е необходимо, тъй като такава вече съществува. Би ли могъл иначе СЕО да
говори за „правен ред“?
819. Всъщност това, което се има предвид с претендираното създаване на єерархия на нормите на Общностното право, е нещо друго. Става дума за
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синхронизиране на съществуващата єерархия с опростяването на процедурите за вземане на решения и с въвеждането на разделение на властите в Общностното право. Договорите, сключени между ДЧ, несъмнено
представляват висшето ниво. На по-ниско стъпало се намират определен
брой основни норми – като тези относно еднообразната избирателна процедура, относно статуса на депутатите в ЕП, за собствените финансови
източници на ЕС и др. Такива норми, които във Франция биха били закрепени чрез органични закони, в ЕС ще се приемат от Съвета с единодушие
и евентуално с прибягване до одобрение по вътрешния правен ред на ДЧ.
Сетне идват законите, приети съвместно от ЕП и СМ, а след тях изпълнителните мерки, приети от ЕК.
820. Споменатите предложения отиват отвъд єерархията на нормите, тъй
като всъщност целят елиминирането на хипотезите, при които СМ е
единствен законодател, и да гарантират монопола над изпълнителните
мерки на ЕК. Следователно става дума по-скоро за едно важно институционно преустройство. Именно това обяснява и защо тази идея бе много
дискутирана в политическите среди. От техническа гледна точка тя също
се сблъсква с трудностите по разграничаването на сферата на закона
и сферата на изпълнителните мерки. Френското разрешение, произтичащо от чл. 34 и 37 на конституцията от 1958 г., е много специфично, но
на практика не непременно много успешно. В другите ДЧ законодателят
сам – и случай по случай – определя обхвата на изпълнителните мерки
и запазва общ контрол над приемането им. При тези условия установяването на единна єерархия в смисъла, който виждат радетелите на
такава идея, остава подчинен на необходимостта от трансформация на
институционната система. Симптоматично е, че винаги, когато поредната МПК се занимава с въпросите за разширяване на случаите, когато СМ
се произнася с квалифицирано мнозинство и за разширяване на приложението на процедурата за съвместно приемане на решения (ПСПР), се
отхвърля предложението за обща уредба и се решава случай по случай.
Дебатът за „йерархията“ обаче продължава, тъй като той е свързан с
разширяването на приложението на ПСПР. Уредбата на приемането на
правните актове днес се основава единствено на правните аргументи,
без значение дали съответният акт урежда общи правила за осъществяването на дадена политика или се ограничава само до технически
разпоредби относно прилагането на общи правила. Така можем да открием една категория законодателни актове, подчинени на специфични правила, по-специално, но не единствено, относно процедурата за
вземане на решение. Несъмнено това е един от начините за въвеждане
на процедурата за съвместно приемане на актове в рамките на общата
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селскостопанска политика чрез квалифицирането като законодателни
на актовете, които уреждат принципите на тази политика, и чрез запазване на действащия механизъм за вземане на решения за актовете по
прилагането на тези принципи – и точно такъв бе подходът на КЕ (чл.
III-231). ЕП обаче се противопостави на времето на концепцията за изваждане на определени актове от обхвата на ПСПР, респ. от неговата
компетентност.
821. Конвентът за бъдещето на Европа се опита да разреши проблема с въвеждането като водещ критерий този за автора на акта. ЕК ще бъде овластена да приема делегирани законодателни актове, уреждащи несъществени
елементи, със запазена възможност за вето на ЕП или СМ. Изпълнителните актове ще се приемат единствено от ЕК с прилагането на формулата
на комитологията. Този подход обаче трябва да се следва предпазливо.
Макар конституционният проект да изглежда рационален, тъй като урежда
въпроса с общ принцип, той всъщност представлява едно прикрито утвърждаване на днешното положение с предвидените изключения, при които
по важните въпроси се запазва законодателната роля на Съвета. Един
внимателен прочит на различните правни основания е достатъчен, за да
се очертаят границите на осъществяваната реформа. ЕК възприема изцяло предложението на Конвента – чл. I-33 и сл.
822. Възможно е също да разграничим писаните източници на Общностното право от неписаните или главните от вторичните, но важна е єерархията между
самите източници. Затова е по-добре да се позоваваме на съществуващата
єерархия и да прилагаме класическото разграничение между първичното
право общите принципи на правото, и актовете на производното право. Добре ще е също да се спрем на мястото на международните договори в общностния правен ред. Съдебната практика не предлага някакво специфично
разрешение, доколкото тълкуването на съдията се интегрира в тълкувания
акт. Следователно важен е рангът на съответния акт в єерархията. В този
смисъл, без да се пренебрегва значението є, юриспруденцията не изменя
єерархията на общностните норми.

Раздел 1. Първичното право
823. Първичното право по същество се състои от Учредителните договори
на Европейските общности и на Европейския съюз. Тези учредителни
актове са международни договори, договорени и сключени между ДЧ,
които се представят като „господари на договорите“. Поради това след
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очертаването на съдържанието на първичното право трябва да проследим неговото действие и процедурата за изменението на УД.

§ 1. Съдържание на първичното право
824. Първичното право се формира последователно във времето в хода на
последователните ревизии на УД. Днес то представлява комплексна
съвкупност, чиито отделни елементи трудно се разграничават, което
впрочем е и едно от основанията за опростяването на договорите.

А. Ревизираните договори
825. Съвкупното Общностно право днес се основава на два първични договора:
– Договора за създаване на Европейската икономическа общност (ЕИО), днес
вече Европейска общност (ЕО)
– и Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ,
по-често наричана Евроатом), подписани в Рим на 25 март 1957 г.
Тези два договора съдържат приложения и протоколи, които имат същата сила като самите договори.
826. Тези два договора бяха изменени многократно:
– първоначално споразумението относно някои общи институции създаде
обща институционна рамка на трите общности, сливайки институциите.
Подписано на 8 април 1965 г., то бе отменено от ДА, който интегрира
разпоредбите му в своя чл. 9;
– Двата договора от 22 април 1970 и 22 юли 1975 г. за изменяне на бюджетната
процедура;
– Единният европейски акт от 17 и 28 февруари 1986 г. съдържа определени
разпоредби, които изменят УД, по-специално относно изграждането на
вътрешен пазар и самостоятелните разпоредби относно европейското
сътрудничество в областта на външната политика;
– Този модел бе продължен от Договора за Европейския съюз от Маастрихт
от 7 февруари 1992 г. и от Договора от Амстердам от 2 октомври 1997 г.
Така дялове I, V и VI на ДЕС остават извън Общностния правен ред, с
изключение на някои специално посочени разпоредби.
– Накрая Договорът от Ница от 26 февруари 2001 г.
827. Към тези текстове трябва да добавим различните договори за присъединяване, които изменят и допълват УД. Една немалка част от техните разпоредби, свързани с изключения в полза на новоприсъединяващите се страни,
имат преходен характер. Други разпоредби засягат институционното съобразяване във връзка с присъединяването.
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Б. Други актове на първичното право
828. В определени случаи УД предвиждат възможност решения на Съвета да
бъдат одобрявани от ДЧ по вътрешния им правен ред. Това се отнася за
решенията относно собствените ресурси на ЕО или за решението относно въвеждането на еднообразна избирателна система. Поради участието
на националните парламенти в процедурата по приемането им най-общо
приемаме, че тези актове са част от първичното право и не подлежат на
контрол от страна на СЕО.
829. Тази квалификация понякога е критикувана от отделни автори, според които тези актове са приети на основата на решение на СМ и последващата
процедура за национална ратификация трябва да се разглежда само като
специфична процедура по гласуването им. Трябва обаче да се приеме, че
поради прилагането на национални процедури по одобряване тези решения
не могат да се разглеждат като институционни актове и трябва да се смята
за част от първичното право. Това означава, че СЕО, дори да не може да
се произнася относно тяхната законосъобразност, ще е компетентен да ги
тълкува по същия начин, както тълкува първичното право и без съмнение
ще прави това, сякаш те са съобразени с УД. Все пак в случай на очевидно
противоречие между един такъв акт и УД въпросът за това какво може да
направи СЕО остава открит. Той би могъл да приеме, че актът ще има действие само в рамките на УД и неговите разпоредби, които, излизат извън тези
рамки, следва да останат неприложени. Тук можем да приложим практиката
по договорите за присъединяване, които трябва да се ограничават само до
изменения, необходими за присъединяването. Относно разпоредбите, които
без да излизат от приложното поле на решението, ще бъдат противоречащи
на УД, СЕО ще трябва да прецени дали УД, който предвижда приемането
на такова решение, позволява чрез него да се дерогират собствените му
разпоредби. В обратния случай възниква въпросът трябва ли да се прилага разпоредбата на международното право, според която един последващ
договор може да изменя един предходен между същите страни, или трябва
да считаме за неприложими разпоредбите, които противоречат на УД? За
щастие до днес този въпрос остава чисто теоретичен, тъй като практиката
на институциите е грижовно да избягват всяко противоречие между съдържанието на своите актове и УД.
830. Положението става по-различно, когато УД предоставят на институциите
правомощието да ги ревизират, без да е необходимо да се прилагат националните процедури за одобрение. Такъв е случаят по чл. 67 ДЕО, който
позволява на СМ с единодушие да разшири приложението на ПСПР във

411

всички области по Дял IV и да адаптира разпоредбите относно компетентността на СЕО. В този случай приетият акт очевидно е институционен акт,
подлежащ на контрола на СЕО. По своята природа обаче този контрол
ще бъде ограничен до преценка за редовността на процедурата за приемането му, както и на зачитането на приложното поле, определено от чл.
67. Извън това редовно приетите разпоредби се интегрират в първичното
право, което изменят.
831. УД предоставят определена компетентност на ДЧ, които действат по
общо съгласие. Това се отнася за различните назначения (на съдиите, на
комисарите преди ДН, и т.н.) и преди ДА за определянето на седалището
на институциите. Тази компетентност позволи възникването на определени конфликти в случаите, когато ЕП многократно се опитваше да не се
съобразява с приетите от ДЧ решения. Така по природата на тези решения трябваше да се произнесе СЕО, – като се прецени дали решението
относно седалището на ЕП може да засегне компетентността на ЕП сам
да организира вътрешната си работа, призната му от УД. Няма съмнение,
че такова решение, което не е институционен акт, не следва да подлежи
на пряк контрол за валидност и не може да бъде отменено от СЕО. Въпросът би могъл да възникне и в случай, когато СЕО трябва да се произнесе
относно съобразеността на един институционен акт с това решение. СЕО
разреши проблема, като задължи и ЕП, и ДЧ да зачитат компетентността
на другия. Така решението на ДЧ не може да засяга вътрешната организация на ЕП, а пък актовете по вътрешната организация на ЕП не трябва
да поставят под въпрос компетентността на ДЧ да определят седалището
на институциите. Логичният резултат е, че едно решение, което не зачита
компетентността на ЕП, не може да има действие спрямо него, а пък един
вътрешен акт на ЕП, който не зачита компетенциите на ДЧ, ще бъде невалиден (CJCE, 22 sept. 1988 France c/ Parlement, aff. 358/85 et 51/86, Rec.
I-4821). В решението си от 1 октомври 1997 г. СЕО отмени едно решение
на ЕП, противоречащо на въпросното решение на ДЧ (CJCE, France c/
Parlement, aff. С-34/95, Rec I-5215). За да се избегнат нови противоречия,
ДЧ решиха да издигнат въпроса на ниво първично право и определиха
седалището на институциите с протокол към ДА.

В. Опростяване на договорите
832. Опростяването на източниците на първичното право доведе до необходимостта от тяхното преструктуриране. То можеше да се осъществи в различни форми. Най-простата е в премахването на разпоредбите, загубили
своето съдържание през годините. Това бе направено чрез ДА и завърши с
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консолидиране и преномериране на ДЕС и ДЕО. Опростяването обаче можеше да се извърши и чрез нова редакция на договорите, която да ги направи по-разбираеми, но за едно действащо право това е твърде трудна операция. В крайна сметка редактирането на договорите бе предмет на много
трудни преговори и избраните формулировки са резултат на компромисното
разбиране, че всяка нова редакция може да постави под въпрос приложението на утвърдени разпоредби. При това СЕО се основава на редакцията
на разпоредбите, за да ги тълкува. Всяко редакционно изменение може да
постави под въпрос конструкцията на юриспруденцията. Поради това авторите на договорите проявиха твърде малко ентусиазъм да се хвърлят в
едно на практика пълно ново предоговаряне на всички УД.
833. Сливането на договорите предполагаше прегрупиране в един-единствен
документ на съвкупността на първичното право. То би могло да се изразява в сливане на уредбата без сливане на общностите, или обратното
– чрез сливане на общностите и Съюза. Генералния секретар на Съвета,
натоварен да следи работата по подготовката на ДА, изготви два различни
варианта на договор за сливане – единият, обединяващ договорите за трите
Общности и ДЕС, другият, обединяващ само ДЕО и ДЕС. Заради спецификата на ЕОАЕ второто разрешение се прие за по-приемливо. Изготвеният
от Генералния секретариат документ приемаше, че сливането е възможно
и без да се поставя под въпрос разграничението между трите стълба (общностния, ОПВРС и ПВР). Подобна операция обаче би била по-ефикасна, ако
се осъществява заедно със сливането на ЕО и ЕС, което също не означава
премахване на стълбовете, но изисква формалното признаване на правния
персоналитет на ЕС (вж. по-горе № 257).
834. Най-сетне сливането можеше да бъде придружено от преструктуриране
на единния договор, което да позволи прегрупиране на разпоредбите от
„конституционен“ характер, представляващи по-пряк интерес, от по-техническите разпоредби. Такъв бе подходът на ЕК в рамките на преговорите
за ДН. Но тя преследваше и друга цел, освен договорите да се направят по-разбираеми – амбицията бе да се прокара разграничение между
разпоредбите с конституционен характер, които да останат подчинени на
действащата процедура за ревизиране на договорите, от другите разпоредби, които да могат да се изменят по една облекчена процедура, която
не изисква ратификация от ДЧ. Европейският университетски институт
във Флоренция подготви по искане на ЕК проект, отразяващ такова разграничение. Оказа се обаче, че въпросът е преждевременен и не може да
намери разрешение преди ревизията от Ница. Декларация на МПК, приложена към Заключителния акт на ДН, определя, че преструктурирането
на Договорите трябва да бъде предмет на МПК през 2004 г.
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835. И именно в този контекст Конвентът за бъдещето на Европа подготви договор, наречен „опростяващ“, който се основава на сливането в едно юридическо лице на ЕС и ЕО. Неговата първа част прегрупира материалните
конституционни норми, втората интегрира Хартата за основните права на
Съюза и третата част възпроизвежда останалите действащи разпоредби на
УД. Става дума за козметична операция, която в голямата си част се основава на правени по-рано предложения. Целта бе договорът да стане по-разбираем, така че гражданите, прочитайки първата част, да получат по-ясна
идея за ЕС. От юридическа гледна точка това не буди особен интерес, освен
ако не се уреди различен режим за изменяне на отделните части на договора, т.е. ако се установи определена єерархия между отделните части,
което май не е налице. От практическа гледна точка това прегрупиране на
разпоредбите прави дори по-трудно осмислянето на договора заради неизбежните вътрешни препратки между отделните части, но това не е непознат
подход. В това отношение КЕ възприе изцяло проекта на Конвента, но отиде
по-далеч в кодификацията по отношение на договорите за присъединяване
и различните протоколи. Така се оказва възможно осъщественото опростяване вместо да насърчи ратификацията във Франция, да постигне обратния
ефект, предизвиквайки безпокойство със своите 448 члена и 36 протокола...
Този текст със сигурност не позволява на избирателите да прокарат разграничение между половинвековната досегашна уредба и новите разпоредби и
така предизвиква множество противоречия.

§ 2. Действие на първичното право
836. Ако, както определя СЕО, УД представляват конституционна харта на общността (вж. по-горе № 121 и сл.), резултатът е че те застават на върха на
єерархията на общностните правни норми и така се ползват с абсолютно
върховенство в общностния правен ред. Наличието на различни договори
обаче налага въпроса за съотношението между самите тях.

А. „Върховенството“ на първичното право
837. Това върховенство, макар да не е изрично уредено от УД, очевидно
произтича от чл. 230 ДЕО, който възлага на съда компетентност да
отменя институционните актове за „нарушаване на договора или всяка разпоредба относно неговото прилагане“. Това се отнася не само за
вътрешните актове, но и за всеки международен договор, сключен от
Общността. Чл. 300, §6 предвижда: в случай че становището на СЕО,
сезиран преди сключването на един договор, определя този договор за

414

противоречащ на Учредителния, той може да бъде сключен само след
изменението на Учредителния (вж. по-долу № 798). И в случай че не
бъде поискано становище от СЕО, той може да отмени решението за
сключване на един международен договор (CJCE, 9 août 1994, France
c/ Commission, aff. C-327/91, Rec. I-3461). Решението за отмяна няма
действие по отношение на трети страни по съответния договор и проблемът трябва да се разреши по предвидения в международното право
ред относно валидността на договорите. В конкретния случай поради
некомпетентността на Комисията да сключи договор със САЩ в материята на конкуренцията се наложи приемането на ново решение за сключването на този договор, този път от Съвета, като институция, компетентна
да обвързва Общността. Върховенството на УД има за естествена последица и това, че е невъзможно изменянето на договора с един производен
акт (CJCE, 8 avril 1976, Defrenne, aff. C-43/75, Rec. 455, вж. също по-долу
№ 839 относно изменянето).
838. Съотношението между първичното право и международните договори,
сключени от ДЧ, е уредено както от международното право, така и от чл.
307 ДЕО. Сключените договори след влизането в сила на ДЕО не могат
да имат предимство пред Общностното право. Впрочем трудно е да си
представим изобщо как ДЧ ще сключват международни договори в материи, в които вече нямат компетентност. СЕО акцентира на това в своето
Становище 1/75, като изключва всякаква паралелна компетентност между
ЕО и ДЧ: „Да се допусне такава компетентност би означавало всъщност
да се признае, че ДЧ могат да приемат в отношенията си с трети страни
разпоредби, различни от тези, които Общността смята да приеме, с което ще се нарушат функционирането на институциите и доверието вътре в
Общността и ще се направи невъзможно изпълнението на нейните задачи
в защита на общия интерес“ (CJCE, Avis, 11 nov. 1975, C-327/91, Rec. 1355).
Разбира се, СЕО не е компетентен да обяви нищожността на един договор, който противоречи на тези принципи, но може да го обяви за непротивопоставим на Общността. Колкото до съответната ДЧ, страна по този
договор, срещу нея трябва да се заведе производство за неизпълнение на
договорите (за пример вж. CJCE, 5 nov. 2002, Commission c/ Royaume-Uni,
aff. C-466/98, Rec. I-9427). При липсата на компетентност на Общността съответната ДЧ може да сключи договор с трета страна, но трябва да следи
този договор да не застрашава осъществяването на целите на ДЕО (CJCE,
14 juillet 1976, Kramer, aff. jointes 3 et 6/76, Rec. 1279). По отношение на
договорите, сключени между ДЧ и трети страни преди влизането в сила
на ДЕО, тяхното действие се запазва по силата на чл. 307. СЕО тълкува
стриктно чл. 307, тъй като той защитава правата на третите страни, а не
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тези на ДЧ. Последните не могат да се позовават на чл. 307, за да черпят
права от сключен преди влизането в сила на ДЕО международен договор
(CJCE, 27 fév. 1962, Commission c/ Italie, aff. 10/61, Rec. 1, по-нова практика
CJCE, 19 nov. 2003, Budvar, aff. C-216/01, Rec. I-13617). По същия начин
СЕО отсъди, че когато един последващ договор позволява на една ДЧ да
приеме мерки, противоречащи на УД, без да има такова задължение, ДЧ
трябва да се въздържа да приема такива мерки (CJCE, 28 mars 1995, Evans
medical, aff. C-324/93, Rec. I-563). Съществуването на конфликт между УД
и последващо международно споразумение трябва да има само временен
характер. Чл. 307 задължава ДЧ да използват всички възможни средства,
за да прекратят това положение. Те могат да денонсират споразумението,
да го изменят или да не го подновяват.

Б. Съотношение между УД
839. Отделните УД са независими един от друг. Тази независимост произтича
от чл. 30 ДЕО, който определя, че разпоредбите на ДЕО не отменят тези на
ДЕОАЕ. Що се отнася до ДЕС, неговият чл. 47 определя, че никоя негова
разпоредба не засяга договорите за създаване на Европейските общности.
840. Сливането на трите общностни договора, предвидено още в самото начало,
не се осъществява заради трудностите, свързани с различните разпоредби
на ДЕОВС и ДЕО. Всъщност ЕОВС имаше отчетлив наднационален характер и едно сливане наистина би довело до изчезването на тази є специфика. Сливането на институциите все пак стана възможно с конвенцията
към Договора от 25 март 1957 г. относно някои общи институции и чрез
Споразумението от 28 април 1965 г. за създаването на единен Съвет и на
единна Комисия на Европейските общности. Тези два акта бяха отменени и
заместени от чл. 9 на ДА. Наличието на общи институции обаче оказва влияние върху автономията на договорите. Така СЕО прилага чл. 38 ДЕОВС,
за да се обяви за компетентен да се произнася по дела за отмяна на актове
на ЕП, докато ДЕОАЕ и ДЕО не уреждат такава компетентност (CJCE, 10
fév. 1983, Luxembourg c/ Parlement europeuropénen, aff. 230/81, Rec. 255). По
същия начин ПИС се обяви компетентен относно ДЕС във връзка с делата
относно достъпа до документация по дял V и VI (TPI, 17 juin 1998, Svenska
journalistenförbundet c/ Conseil, aff. T-174/95, Rec. II-2289).
§ 3. Изменяне на УД
841. УД уреждат специфични процедури за изменението им. Общата процедура за изменение на договорите за общностите или на ДЕС е уредена в чл.
48 ДЕС. Инициативата за изменението принадлежи на ЕК или на всяка
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ДЧ. Другите институции и по-специално ЕП нямат право на инициатива.
Решението за започване на процедура се взема от СМ след консултиране
с ЕП, с ЕЦБ – ако се предвиждат институционни изменения във валутната сфера, и съответно с ЕК. Така на практика ЕК винаги се произнася. СМ
се произнася с абсолютно мнозинство. Следователно една ДЧ не може
да се противопостави на започването на процедура за изменение на договора и именно с такова мнозинство се взе решението за изменението,
приело формата на ЕЕА. На практика решението за ревизия се взема от
Европейския съвет, а формалното решение се взима от СМ. ЕСв приема
решение, в което определя обхвата на ревизията, но то може да бъде
преразгледано в рамките на преговорите по сключването на ревизионния
договор. Решението за започване на преговори бележи края на общностната фаза на ревизията и началото на междуправителствената фаза.
Преговорите се водят в рамките на конференция на представителите на
ДЧ и измененията влизат в сила след ратификация от всяка една от тях.
842. На практика преговорите се осъществяват в три етапа. Първо измененията се проучват от група представители (понякога лични представители
на държавните или правителствените ръководители), подпомагани според случая от по-техническа група („приятели на председателството“).
Групата докладва на министрите на външните работи в рамките на Съвета по общи въпроси. Окончателното решение се взема от държавните
или правителствените ръководители в рамките на следващото заседание на ЕСв. На практика обаче те оставят последната дума на своите
външни министри. Тази междуправителствена фаза претърпя еволюция
в хода на ревизиите през годините. Ако ЕК все така участва в работата,
това не е правилно за ЕП. При преговорите по ДА групата на личните
представители два ежемесечно се срещаше с двама представители на
ЕП, докато председателя на ЕП можеше да бъде изслушван по време
на срещите на министрите на външните работи, както и на държавните
и правителствените ръководители. При преговорите за ДН формулата
се повтори по отношение на председателят на ЕП. За сметка на това
двамата представители на ЕП участваха като наблюдатели във всички
заседания на представителите и можеха да участват в дискусиите.
843. Последните извършени по този начин изменения бяха критикувани. Поради това декларация към ДН остави открит въпроса за механизма за
подготвяне на следващите изменения, предвидени за 2004 г. Доколкото
ДЕС не е изменен, предвидената в него процедура трябва да се спазва.
Декларацията за бъдещето на Съюза към заключителния акт от Ница
обаче предвиждаше през 2001 г. да се проведе широк задълбочен дебат относно бъдещето на Съюза с участието на представители на наци-
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оналните парламенти и на обществеността. През 2001 г. трябваше ЕСв
да приеме „декларация относно необходимите инициативи за осъществяването на този процес“. Това доведе до създаването на Конвента за
бъдещето на Европа, натоварен да подготви работата на следващата
МПК през 2003 г. Макар самата МПК да се проведе на две нива – найвисоко и министри на външните работи – неформална работна група бе
натоварена да договори определен кръг технически въпроси.
844. Договорите могат да предвиждат опростени процедури за ревизиране.
Чл. 95 ДЕОВС уреждаше чисто общностна процедура за преразглеждане.
Според ДЕО СМ може да приема ограничени изменения относно броя на
членовете на ЕК (чл. 213) или на СЕО (чл. 221). По предложение на ЕК
той може и след консултиране с ЕП с единодушие да допълва правата
на европейските граждани (чл. 22), както и с единодушие и след консултиране с ЕП да се произнася относно прилагането на ПСПР в материята
по дял IV (чл. 67). В обхвата на ИВС чл. 104 позволява на СМ да приема
разпоредби, които да заменят Протокола относно прекомерния бюджетен
дефицит и чл. 107 му позволява след одобрение на ЕП да измени определени разпоредби на Устава на ЕСЦБ и на ЕЦБ. Някои части на Протокола
относно Устава на СЕО могат да бъдат изменяни от СМ с единодушие.
Тази процедура бе широко възприета в КЕ, която предвижда определен
брой разпоредби, позволяващи на ЕСв или на СМ да решават с единодушие преминаването към квалифицирано мнозинство или към редовната законодателна процедура. Същото се отнася за социалната материя или за социалното осигуряване, колективното представителство
на интересите на работниците, условията за наемане на гражданин на
трети страни или относно ОПВРС.
845. Уместен е въпросът дали предвиденият механизъм за ревизия е изключителен – иначе казано, можем ли съгласно международното право да
изменим УД чрез единодушно споразумение на страните, без да се прилага процедурата по чл. 48 ДЕС? Доктрината дава отрицателен отговор
на този въпрос. Тя се основава на факта, че чл. 48 създава права, макар и ограничени, в полза на определени институции (ЕК, ЕП и според
случая ЕЦБ) и че ДЧ не могат да засягат тези права, като неглижират
участието им в процедурата. От своя страна, СЕО потвърди недвусмислено изключителния характер на чл. 236 (дн. чл. 48) по делото Defrenne
I: „...резолюцията на ДЧ от 30 декември 1961 г., без значение на това,
че би могла да насърчи или ускори прилагането на чл. 119, не би могла
валидно да измени предвиденото в договора... по същество, изменение
на договора е възможно – без да се засягат специфичните разпоредби
– само в резултат на ревизия, извършена съгласно чл. 236“ (CJCE, 8 avril
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1976, aff. 43/75, Rec. 455). Такава е позицията и на СМ (отговор на СМ на
писмен въпрос № 398/77, JOCE C 270/18, 10 nov. 1977). Всъщност въпросът е чисто теоретичен – по-съществено е да се отбележи, че обратно
на Международното право, СЕО не приема ревизия чрез съгласувана
практика на ДЧ или чрез присъединяването на ДЧ към практиката на
една от тях. Извън цитираното по-горе решение по делото Defrenne I,
СЕО приема по делото Bulk Oil (CJCE, 18 fév. 1986, aff. 174/84, Rec. 559):
„Обстоятелството, че нито една общностна институция не е протестирала законосъобразността на осъществяваната от една ДЧ политика само
по себе си по никакъв начин не се отразява върху съобразеността на
такъв тип политика с Общностното право.“
846. Съществуват ли материални граници на ревизията? Някои автори откриват в практиката на СЕО потвърждение на над-конституционни ценности,
които не могат да бъдат предмет на преразглеждане. В своето Становище
1/91 относно съвместимостта с ДЕО на съдебната система, предвидена със
Споразумението относно създаването на Европейско икономическо пространство (ЕИП), СЕО подчертава, че споразумението е несъвместимо с чл.
164 (дн. 220) ДЕО. В отговор на въпроса дали тази несъвместимост може да
бъде преодоляна чрез изменение на чл. 228 той отбелязва: „Чл. 228 ДЕО
обаче изобщо не представлява правно основание за създаването на една
съдебна система, която може да засегне чл. 164 ДЕО и по-общо самите основи на Общността. По същите причини изменение на тази разпоредба в
посочения от Комисията смисъл няма да отстрани тази несъвместимост.“
Далеч не е сигурно дали от становището на съда може да се извлече, че той
приема съществуването на материални граници на допустимото изменение
на договорите. СЕО просто посочва, че индиректното засягане на един от
най-съществените елементи на договора чрез изменение единствено на чл.
228 е забранено. За да стане възможно това, трябва да се извърши директно изменение на самия чл. 164 (дн. 310) ДЕО.
847. Конвентът за бъдещето на Европа не предложи чувствителни изменения
на процедурата за промени в договорите. Инициативата принадлежи на
ДЧ, ЕП или ЕК. ЕСв се произнася с мнозинство за свикването на конвент,
съставен от представители на националните парламенти, държавните или
правителствените ръководители, ЕП и ЕК. Той може с мнозинство да не
свиква такъв конвент, когато „значимостта на измененията не го налага“.
Конвентът приема с консенсус предложения за изменение. Конференция
на представителите на ДЧ приема измененията на договора. Тези изменения влизат в сила след ратификация от всички ДЧ. Ако след изтичането на
срок от две години 4/5 от ДЧ са ратифицирали изменението, ЕСв се сезира
по въпроса. Остава обаче доста спорно дали да се свиква конвент или не.
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Дали тя е оставена единствено на ЕСв или може да бъде предмет на дело
пред СЕО? Ако е така – и на пръв поглед нищо не пречи да се мисли така
– дело ще може да се води всеки път, когато се вземе решение да не се
свиква конвент, което води до риска от предпазливост винаги да се прилага
най-формалната процедура. По същество въпреки предложенията в полза
на изменение с мнозинство на определена част от ДЧ Конвентът не подкрепи предложението на ЕК и прие изискването за единодушие. Така компетентността за компетенциите с запазва за ДЧ, които остават господари
на Договора. Днешната ситуация, при която ЕСв се сезира при трудности
по ратификацията и се стреми да намери решение, беше формализирана в текста на КЕ. Той възпроизвежда общата разпоредба, предложена от
Конвента (чл. IV-443), но допълва два специални протокола относно част III
(политики и функциониране на Съюза), за да улесни ревизирането на договорите, ограничавайки тежестта на процедурата по ратификация. Едната е
обща клауза, позволяваща на СМ да приеме с единодушие и след одобрение от ЕП преминаването към квалифицирано мнозинство, с изключение
на въпросите с военен или отбранителен характер. Тази клауза позволява
при същите условия да бъде субституирана специалната процедура по
приемане на закони от СМ, наречена редовна законодателна процедура.
Това решение не се подлага на ратификация, а само на преценка от националните парламенти в рамките на 6 месеца. В тази рамка ЕП поделя
конститутивната власт със СМ (чл. IV-444). Другата процедура позволява
на ЕСв да ревизира разпоредбите на дял III на част III с единодушие и след
консултиране с ЕП. Това решение се подчинява на националните конституционни процедури и не може да разширява компетенциите на Съюза (чл.
IV-445). Така ЕК прокарва разграничение между фундаменталните разпоредби, които се подчиняват на тежка процедура, и други, за които се прилага по-облекчена процедура, но и в двата случая се изисква единодушие.
Ролята на ЕП нараства, тъй като той трябва да се съгласи с ревизията,
когато не се изисква позитивно решение на националните парламенти.

Раздел 2. Общите принципи на правото
848. ДЕО не съдържа обща разпоредба относно общите принципи на Общностното право, с изключение на чл. 288, които основава извъндоговорната отговорност на Общността на основните принципи, общи за ДЧ.
Практиката на СЕО обаче се позовава много широко на общите принципи. СЕО оправдава това, позовавайки се на чл. 220, който го натоварва
да осигурява зачитането на правото. Тази мисия е потвърдена от чл. 6
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ДЕС, който определя, че Съюзът се основава на зачитането на правовата държава. Следователно правото не се изчерпва само с писаните норми, тъй като всяка правна конструкция се основава на определен брой
неписани принципи, без които не би била възможна правовата държава.
Препращането към общите правни принципи дава голяма роля на съдебната практика при дефинирането на общностната законност. Всъщност
ако приемем, че общите правни принципи съществуват и преди съдията
да ги „признае“, именно от него зависи да установи съществуването им,
което пък му дава много широка свобода на преценка. Някои принципи,
изведени в съдебната практика, сетне биват закрепени в писани норми
на договорите – като принципа на субсидиарността (чл. 5 ДЕО) или зачитането на основните права (чл. 6 ДЕС). Общите принципи не трябва да
се смесват с основополагащите ценности на Съюза. Ако ценностите могат да се използват като елемент за тълкуването на договорите, общите
правни принципи са правни норми, които съставляват един от инструментите на контрола за законност. В същото време, разбира се, много
от ценностите намират проявление в общите принципи на правото.

§ 1. Произход на общите принципи на правото
849. Общите принципи не възникват изцяло в преценката на съдията. Когато
се позовава на тях, съдията се опира на съвкупност от принципи, общи
за ДЧ. Но наличието на общи принципи не е достатъчно. Всъщност съществуват същностни различия между националните правопорядъци и
общностния правопорядък, произтичащи от специфичните цели на Общността. Принципът трябва да е годен да влезе в Общностния правен
ред, т.е. той не може да противоречи на правната система, изградена от
договорите. Това несъмнено обяснява защо общностният съдия отказва
да взема предвид някои принципи на международното право.
В действителност доколкото Общността се основата на международни
договори, то естественият източник на принципите на Общностното право би трябвало да е сред общите принципи на международното право.
СЕО обаче проявява определена резервираност по отношение на тези
принципи, доколкото те отговарят на едно общество, основано на равнопоставените отношения между своите субекти и което поради това отдава
твърде голямо значение на волята на субектите на международното право и на реципрочността помежду им. Общностният правен ред се основава на єерархията, а не на равнопоставеността. ДЧ и частните лица са
адресати, а не автори на нормите, приети от институциите. Зачитането
на тези норми се гарантира чрез централизиран съдебен контрол, а не,
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както е в международното право, чрез механизма на реципрочността. В
това отношение Общностният правен ред прилича повече на вътрешен
правен ред, отколкото на класическия международен правен ред. Това
е причината, поради която СЕО отказва да транспонира в Общностното
право принципа на реципрочността, който се изразява във възражението
за неизпълнен договор (exceptio non adempleti contractus). Не следва една
ДЧ сама да съди при наличието на производства за санкциониране на неизпълнението на задължения от ДЧ. Иначе казано, ако се признае такова
право на ДЧ, това би застрашило единството на пазара, тъй като правилата, приложими спрямо частните лица, биха варирали в отделните ДЧ
(CJCE, 13 nov. 1964, Luxembourg et Belgique, aff. 90-91/63, Rec. 1217). За
сметка на това СЕО приема да прилага общите принципи на международното право в материите, които по природа произтичат от него – съотношението между противоречащи си договори (CJCE, 27 fév. 1962, Commission
c/ Italie, aff. 10/61, Rec. 1), забраната за ДЧ да отказват право на достъп и
пребиваване на тяхна територия на свои граждани (CJCE, 4 déc. 1974, Van
Duyn, aff. 41/74, Rec. 1337), pacta sunt servanda (CJCE, 16 juin 1998, Racke,
aff. C-162/96, Rec. I-3655), принципът на добрата воля (TPI, 22 janv.1997,
Opel Austria c/ Conseil, aff. T-115/94, Rec. II-39). Много от тези принципи са
приложими, тъй като са част от международното право, което обвързва
Общността в отношенията є с трети страни.
850. Така привилегирован източник на общите принципи на правото остава вътрешното право на ДЧ. СЕО черпи от него с голяма свобода. В същото
време трябва да се отбележи, че в материята на извъндоговорната отговорност той се стреми да изгради самостоятелна система на отговорността, докато самият договор препраща изрично към общите принципи на ДЧ.
Разбира се, СЕО не следва механично подход, при който да зачита само
принципи, признати във всички ДЧ, което би било и особено трудно в една
все по-широка Общност. Всъщност на основата на един съпоставителен
анализ СЕО се стреми – макар и доста свободно – да установи тенденции,
без при това да се чувства обвързан от някоя доминираща тенденция.
Така той приема принципи, които не са закрепени изрично в повече от
една ДЧ, като пропорционалността или доверието в правото. Но вярно е
също и че в тези случаи нито една друга ДЧ не се противопоставя. СЕО
признава дори правото да не свидетелстваш срещу себе си в рамките на
правото на конкуренцията, въпреки че този принцип не е уреден изрично в
нито една ДЧ. Във всички случаи не е достатъчно един принцип да е общ
за всички ДЧ, за да бъде приложен в Общностното право.Необходимо е
той да мине и „тест за съвместимост с рамката и структурата на целите
на Общността“. Това е последица от автономията на Общностното право.
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В решението по делото Internationale Handelsgesellshaft СЕО подчертава
относно основните права: „...зачитането на тези права, макар и да се вдъхновява от конституционните традиции, общи за държавите членки, трябва
да се осигури в рамките на структурата и целите на Общността“ (CJCE, 17
déc. 1970, aff. 11/70, Rec. 1125).
851. СЕО признава характер на общ принцип на правото на един принцип,
споменат изрично в договора – принципа на предпазливостта (чл. 174,
§ 2, стар 130-R). Целта е да му се даде много по-широко приложение
от това, което предвижда договорът, обвързващ го само с околната
среда. За ПИС „принципът има по-широко приложно поле. Той може
да се прилага с цел осигуряването на по-висока степен на защита на
здравето, сигурността на потребителите и на околната среда, във всички сфери на дейност на Общността... Принципът на предпазливостта
може да се смята за автономен принцип, произтичащ от гореспоменатите разпоредби на договора“ (TPI, 26 nov. 2002, Artegodan GmbH
et autres, aff. jointes T-74/00, Т-76/00, Т-83-85/00, Т-132/00, Т-137/00,
Т-141/00, Rec. II-4945). По същия начин СЕо издигна недискриминацията на основата на възраст в ранг на общ принцип на правото, докато
разпоредбата на ДЕО се ограничава само до уреждането на законодателна компетентност в тази насока (CJCE, 21 nov. 2005, Mangold, aff.
С-144/04, Rec. I-9981).
852. Съществуват най-сетне и определен брой принципи, които са свързани
с институционната структура на Общността, уредени или не в Договора.
Такива са принципът на институционното равновесие или за правото за
самоорганизация на институциите (вж. по-горе № 312), които не можем
да определим съвсем като общи принципи на правото, тъй като се прилагат за институционното функциониране на ЕС и намират своето основание в институционните разпоредби на УД.

§ 2. Съдържание на общите принципи на правото
853. Трудно е да се представи систематично богатството на изведени в
общностната юриспруденция общи принципи на правото. Поради необходимостта да запълва празноти в Общностното право СЕО разкри
забележителна креативност. Трябва да се отбележи, че тези празноти
и отсъствието на общностното законодателство в определени сфери
насърчават разработването на общите принципи. Договорите се оказаха мълчаливи по такива съществени въпроси като защитата на основните права, режима на правните актове, административно неспорно
производство и т.н. Във всички тези области позоваването на общите
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принципи позволи създаването на една правова общност. Ако оставим
настрана структурните принципи (разгледани по-горе, № 312), могат да
бъдат разграничени три големи категории: основните права, принципите, свързани със зачитането на правната сигурност и ограничаването на
оперативната самостоятелност на законодателя.

А. Основните права
854. Без да се връщаме на защитата на основните права в ЕС (вж. по-горе, №
71), достатъчно е да напомним, че доколкото Общността все още не разполага с обвързващ каталог на основните права, главен източник остават
конституционните принципи, общи за ДЧ и ЕКПЧ. Както отбелязва СЕО,
„основните права са неделима част от общите принципи на правото, чието зачитане се осигурява от общностния съдия. В това отношение той е
воден от общите конституционни традиции на ДЧ, както и от международноправните инструменти относно защитата на правата на човека, които
обвързват ДЧ. В тази рамка ЕКПЧ, към която изрично препраща чл. F, § 2
(дн. чл. 6) ДЕС, има особено съществено значение“ (CJCE, 28 mars 1996,
Avis 2/94, Rec. I-1759). Значението на тази конвенция произтича от това, че
като ратифицирана от всички ДЧ тя представлява привилегирован израз
на техните общи ценности. И доколкото тя е един жив правен инструмент,
тълкуван от ЕСПЧ, не е учудващо, че СЕО отдава голямо внимание на съдебната практика на Страсбург. Разбира се, това не е пречка за известни
различия. Хартата за основните права на съюза, прокламирана в Ница
през декември 2000 г., представлява каталог на основните права, приложими в ЕС. Тя обаче засега не е интегрирана в първичното право.
855. На тази основа СЕО има множество поводи да закрепи основни права в
Общностния правен ред: защитата на личния живот, свободата на изразяване, правото на действителен съдебен процес, свободното упражняване на стопанска или професионална дейност, правото на собственост,
забраната за обратно действие в наказателното право, принципът за равенство и забраната за различни видове дискриминация... Към този списък СЕО добави наскоро, на основата на ДЕО и общите конституционни
традиции на ДЧ без други уточнения, недискриминацията на основата на
възрастта (решението по делото Mangold от 22 ноември 2005 г., цитирано
по-горе). Разбира се, така признатите права не са неограничени. СЕО сам
изгражда система от ограничения при упражняването на основните права. Тези ограничения не трябва да представляват засягане на същността
на правото, трябва да отговарят на обективния общ интерес, преследван
от Общността, и не трябва да представляват несъразмерно и неприем-
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ливо превишаване на преследваната цел (CJCE, 13 avril 2000, Karlsson,
aff. С-292/97, Rec. I-2737). Тази концепция изглежда по-широка от произтичащото от ЕКПЧ (даже по отношение на ограничаването на правата, например в сравнение с практиката на ЕСПЧ – CJCE, 20 mai 2003,
Österreichidrer Rundfunk e. a., aff. jointes С-465/00, С-13/01, С-138/01, Rec.
I-4989). Когато едно основно право е гарантирано от ЕКПЧ, СЕО преценява ограниченията във връзка с режима на ограниченията по Конвенцията.
В други случаи СЕО прилага своята собствена практика. Сред основните права специално внимание се обръща на зачитането на правото на
защита. В контрола в материята на конкуренцията и антидъмпинга СЕО
особено държи на състезателното начало и на възможността всяка от
страните да се запознае със заключенията на другата страна в рамките
на административното производство (сред важната практика, по-специално на ПИС вж. например TPI, 25 déc. 1997, Schanghai Bicycke c/ Conseil,
aff. T-170/94, Rec. II-1383). Той прилага принципа за състезателното начало и по отношение на Сметната палата, когато тя в своите доклади се
произнася относно физическо или юридическо лице (CJCE, 10 juillet 2001,
Ismeri Europа SRL, aff. С-315/99, Rec. I-5281). По отношение на основните
права трябва да се обърне внимание на принципа на прозрачността, днес
вече включен в договорите под формата на достъп до документите на
Съюза, и на принципа на добрата администрация, който фигурира в Хартата на основните права. Относно последния принцип СЕО отсъди, че ЕК
трябва да се държи като бдителна и внимателна администрация (CJCE,
10 juillet 2003, Commission c/ Fresh Marine, aff. C-472/00, Rec. I-7541) и да
се произнася по отделните случаи грижливо и безпристрастно (CJCE, 2&
nov. 1991, Technishe Universität München, aff. C-269/90, Rec. I-5469).

Б. Принцип на правната сигурност
856. Принципът на правната сигурност е в основата на изобилна съдебна практика в различни форми. Той предполага всяко лице да знае нормите, които се
прилагат спрямо него, и да може да основава своите действия в пълно доверие към тях. Това предполага общностното законодателство да бъде ясно и
предвидимо: „принципът на правната сигурност изисква общностното законодателство да бъде определено и приложението му да бъде предвидимо,
и всеки общностен акт, който има правни последици, да бъде ясен, точен
и доведен до знанието на заинтересованите лица, така че те да могат със
сигурност да знаят момента, от който съответният акт започва да произвежда своите правни последици. Този императив се налага по особено твърд
начин, когато става дума за акт, годен да произведе финансови последици,
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така че заинтересованите лица да могат с точност да определят задълженията, които той им налага“ (TPI, 22 janv. 1997, Opel Austria c/ Conseil, aff. Т155/94, Rec. II-39). От това произтичат определен брой разпоредби, защитаващи частните лица относно публичността на актовете, ретроактивността,
оттеглянето, зачитането на придобитите права и др. (вж. по-долу № 903).
857. Друго проявление на същия принцип е доверието в законодателството, което предполага частните лица да са защитени от неочаквано изменение на законодателството и възможност да противопоставят на
Общността очакванията, които са имали във връзка с действието на
съществуващото общностно законодателство. Този принцип е приложим когато едно частно лице е могло да има основателни очаквания.
За да бъдат основателни, тези очаквания трябва да се основават на
конкретни декларации на администрацията, без те да противоречат на
действащото законодателство или без съответното частно лице да има
противоправно поведение. Така принципът за доверие в законодателството няма да може да влезе в употреба относно дадена държавна
помощ, ако тя е предоставена в нарушение на предвидената процедура (CJCE, 20 mars 1997, Alcan Deutschland, aff. C-24/95, Rec. I-1591).
Частното лице е защитено също и по отношение на последиците от
изменението на действащото законодателство, когато това изменение
не е могло да се предвиди или когато Общността не е дала знаци, че
предвижда подобно изменение. Така доверието в законодателството
няма да намери приложение в редица случаи, когато е очевидно, че
общностното законодателство е правилно изменено съобразно изменението на икономическата ситуация, какъвто най-често е случаят в селскостопанската област или в други сектори като металургията, където
Общността трябва да реагира на динамиката на пазара. Необходимо е
също тези мерки, макар и предвидими, да бъдат своевременно съобщени, ако ще имат последици върху ефективните инвестиции на частните лица (CJCE, 11 juillet 1991, Crispoltoni, aff. С-368/89, Rec. I-3695).
Всъщност дори жалбоподателите често да се позовават пред СЕО на
принципа за доверието в законодателството, СЕО сравнително рядко
го приема (вж. също CJCE, 28 avril 1988, Mulder, aff. 120/86, Rec. 3231).

В. Ограничения на оперативната самостоятелност
858. УД предоставят на общностните институции широка свобода на преценка, най-вече в икономическите материи. Ако целите на общностните
политики са определени в ДЕО, не стои така въпросът за средствата по
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осъществяването им. СЕО се провява като много стриктен по отношение на тази свобода на преценка – обратното би означавало съдийско
управление. Принципът на пропорционалността обаче, вдъхновен от
германското вътрешно право, представлява средство за ограничаване
на тази свобода. Вече видяхме, че той се използва за преценка на законосъобразността на ограничаването на основните права (вж. № 856).
СЕО обаче го превръща в общо средство за контрол на ограниченията,
въведени със законодателен акт. Според повторената от ПИС дефиниция „по силата на принципа на пропорционалността... законността на
една общностна уредба е подчинена на условието, че мерките, които
въвежда, ще са годни за постигането на целите на съответната уредба
и няма да отиват отвъд необходимото за постигането на целите, като се
има предвид, че когато се прави избор между няколко възможни мерки,
трябва да се избере най-малко обвързващата“ (TPI, 5 juin 1996, NMB
c/ Commission, aff. Т-162/94, Rec. II-427). Принципът на пропорционалността стана норма на първичното право чрез инкорпорирането му в чл.
3-b, (дн. чл. 5) ДЕО. Но дори когато има възможност за избор между
множество мерки, СЕО няма да наложи своето виждане вместо това
на законодателя, освен ако мерките не са очевидно непропорционални
или не се основават на една очевидно погрешна преценка на фактите
(CJCE, 5 oct. 1994, Allemagne c/ Conseil, aff. C-280/93, Rec. I-4973). Извън
това в определен брой случаи общите принципи на правото ограничават или очертават упражняването на оперативната самостоятелност.
Така е например с принципа на предпазливостта. Дори ПИС да смята,
че ако наличието на риск не е сигурно, прилагането на принципа на
предпазливостта зависи от свободната преценка на съответния орган;
неговият избор трябва да е съобразен с върховенството на защитата
на общественото здраве, обществената сигурност и околната среда над
икономическите интереси, както и с принципите на пропорционалност
и недискриминация. Отвъд тези съображения обаче СЕО се опитва да
се противопостави на широкото признаване на оперативната самостоятелност, по-специално в материята на управлението на икономиката,
чрез засилена бдителност към зачитането на процедурните правила. ЕК
се ползва с много широка свобода на преценка относно съдържанието
на своите решения, но при условие, че те се приемат при зачитане на
процедурните правила, които защитават частните лица, и по-специално
на правилата, които предвиждат състезателен характер на процеса на
вземане на решението.
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§ 3. Действие на общите принципи на правото
859. Общите принципи на правото представляват един от елементите на общностната законност и обвързват общностните институции. Следователно
в єерархията на нормите те заемат по-висок ранг от производното право. Те обвързват също и ДЧ, когато действат в рамките на Общностното
право. Това се отнася не само за основните права, а за всички принципи.
Доколкото общите принципи са част от общностната законност, естествено е те да се прилагат във всяка ситуация, уредена от Общностното
право – било на общностно, било на национално равнище (в обратния
смисъл вж. CJCE, 13 juin 1996, Maurin, aff. С-144/95, Rec. I-2909: „Съдът
не е компетентен да се произнесе... относно едно евентуално нарушаване на принципите за защитата на правото на защита и зачитането на
състезателното начало от процедурни разпоредби, приложими относно
нарушаването на национални правни норми, които са извън приложното
поле на Общностното право“). Всяко друго разрешение обаче би засегнало единството на Общностното право и ще представлява дискриминация между лицата в зависимост от ДЧ, в която то се прилага. Възниква
въпросът: съществува ли єерархия между общите принципи и УД? С
други думи, когато разпоредбите на Договора влязат в противоречие с
един общ принцип на правото, важи ли върховенството на Договора?
Такава ситуация трябва да е възможна само по изключение, тъй като
общностният съдия се произнася по един общ принцип на правото само
при липса на конфликт между него и целите на Договора. Отсъствието
на абстрактно противоречие обаче не означава, че в даден конкретен
случай не може да се установи такова. Точно така става, когато на СЕО
се налага да се произнесе относно конфликта между свободното движение на стоките и свободата на изразяване и на събиране. Австрийското
правителство е разрешило една манифестация, която блокира пътното
движение. Въпросът е дали в този случай правото на манифестации като
основно право може с характер на общ принцип на правото, да създава препятствия пред реализацията на свободното движение на стоките,
което е признато от Договора? Отговорът произтича не от єерархията
на нормите, а от съвместното съществуване на права. СЕО определя
условията за съвместимост между двете норми, без да се произнася
за съответното им място в єерархията. Той констатира, че зачитането на основните права може да представлява легитимен интерес, годен
да оправдае ограничаване на принципа на свободното движение. Така
свободата на демонстрациите не се смята за абсолютна и може да бъде
ограничавана в общ интерес. Разрешаването на конфликта между тези
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две свободи минава през уравновесяването на двата интереса. СЕО се
ограничава да провери дали не е налице непропорционално упражняване на свободата на преценка (CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger, aff. С112/00, Rec. I-5659). Дали обаче от това решение следва, че в случай на
едно абсолютно право, като например правото на живот, СЕО ще може
да му даде предимство пред икономическите свободи, гарантирани от
Договора?

Раздел 3. Международните договори
860. Броят на сключваните от Общността международни договори нараства
и това увеличава нейните компетенции. Въпросът за мястото на това
външно за Общността право е важен. Авторите на Договорите можеха да избират между две възможности, практикувани от ДЧ: монизъм
или дуализъм. Втората предполага, че за да стане част от правния ред,
международният договор трябва да бъде предмет на уреждане с вътрешен акт за инкорпориране и неговото място във вътрешния правен ред
зависи от характера на този вътрешен акт. При първата сключването и
влизането в сила на договора е достатъчно.

§ 1. Договорите, сключени от Общността
861. Чл. 300, § 7 ДЕО определя, че договорите, сключени съгласно условията
по този член, „обвързват Общността и държавите членки“. Следователно
договорите на Общността с трети страни или международни организации
са интегрална част от Общностния правен ред от момента на влизането
им в сила, както многократно потвърждава и СЕО (вж. CJCE, 30 avril 1974,
Haegeman, aff. 181/73, Rec. 449, и по-скорошна практика на ПИС – TPI, 22
janv. 1997, Opel Austria, горецитирано). От това следва, че Общността е
монистична, т.е. международните договори са част от Общностния правен
ред, без да е необходимо да се приема вътрешна мярка по трансформиране. Решението за сключване на такъв договор е достатъчно, за да
стане част от Общностния правен ред – разбира се, едва от момента на
влизането му в сила. Не стоят по-различно нещата и по отношение на
смесените договори (сключени между Общността и нейните ДЧ от една
страна), с уговорката, че те стават Общностно право само в тази си част,
която е в неговото приложно поле. За да се избегне възникването на твър-

429

де дълъг период от време от сключването на такъв договор до влизането
му в сила за ДЧ, от което може да произтече несигурност относно носителя на задълженията, Общността сключва смесения договор едва след
депозирането на всички ратификационни инструменти от ДЧ. Така тя се
ангажира с този договор по същото време, когато и те.
862. Договорите на Общността заемат в Общностния правен ред по-ниско
място от УД, но по-високо от производното право. Върховенството на УД
произтича от чл. 300, който предвижда процедура, при която СЕО може да
установи несъвместимост на един проект за договор преди сключването
му с УД, при което следва задължение за изменяне на УД преди сключването на този договор. Друга последица се открива във възможността
СЕО да отмени решението за сключване на международен договор, ако
той противоречи на УД (CJCE, 9 août 1994, France c/ Commission, aff. С327/91, Rec. I-3641; CJCE, 7 mars 1996, Parlement c/ Conseil, aff. С-360/93,
Rec. I-1195). Върховенството на международните договори над производното право – предходно или последващо – не подлежи на съмнение. То
произтича директно от чл. 300, тъй като договорите обвързват институциите и последните не могат да прилагат разпоредби, противоречащи
на договорите (CJCE, 5 oct. 1994, Allemagne c/ Conseil, aff. С-280/93, Rec.
I-4973 – СЕО приема да контролира валидността на един общностен регламент по отношение на Конвенцията от Ломе).
863. Според чл. 300 договорът, сключен от Общността, обвързва и ДЧ. Според
СЕО задължението за зачитане на този договор намира приложение не
само между ДЧ и третите страни по договора, но и в отношенията между
ДЧ и Общността (CJCE, 26 oct. 1982, Kupferberg, aff. 104/81, Rec. 3641).
Тази формула може малко да изненадва, доколкото признава отношения
директно между ДЧ и трети страни по договора, докато отговорността за
изпълнението на такъв договор нормално тежи на Общността, която единствена е страна по него, а не на ДЧ, които са обвързани от този договор
само на основата на обвързаността с Общността. Дали СЕО не е искал да
каже, че международната отговорност на една ДЧ може директно да бъде
ангажирана по силата на нарушението от нея на международен договор
на Общността? Такава теза ще ограничи силно действието на международната правосубектност на Общността, приемайки, че могат да се създават директни отношения между една ДЧ и една трета страна по повод
изпълнението на договор, ангажиращ единствено Общността. Всъщност
последиците на признаването на международна правосубектност на ЕО
трябва да се изразяват в това, че нарушаването на такъв договор от
една ДЧ е проблем само на Общността и ангажира единствено нейната
отговорност, но не и тази на съответната ДЧ. Във всички случаи СЕО,
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сезиран за преюдициално заключение, прие многократно, че национални
разпоредби не могат да се прилагат в области, уредени от международен
договор на Общността (вж. напр. CJCE, 3 oct. 1996, Hallouzi-Choho…, aff.
С-126/95, Rec. I-4807), като по този начин потвърждава задължението на
ДЧ в рамките на Общностното право.

§ 2. Едностранни актове, приети от международните органи
864. Режимът за международните договори на Общността се прилага и по отношение на актовете, приети от органите на международните организации, създадени с тези договори. В действителност множество договори,
сключени от Общността, и по-специално договорите за асоцииране или
за сътрудничество предвиждат създаването на органи, на които възлагат
вземането на решения. Актовете, приети при предвидените в тези договори условия, имат същия ранг като самите договори (CJCE, 20 sept. 1990,
Sevince, aff. С-192/89, Rec. I-3461).

§ 3. Правоприемство по предходни международни договори,
сключени от държавите членки
865. Част от Общностния правен ред могат да станат и някои договори, сключени от ДЧ преди влизането в сила на УД. Чл. 307 позволява на ДЧ да
продължат да изпълняват задълженията си по такива договори, но това
по никакъв начин не предполага, че те стават част от Общностния правен
ред. Нещата стоят по съвсем друг начин, когато Общността е встъпила
в тези договори. Следователно става дума за изключение. Встъпването
всъщност означава всички ДЧ да са страни по съответния международен
договор, да искат да обвържат Общността със задълженията, произтичащи от този договор, и Общността да се присъедини към целите на договора; практиката на общностните институции да съвпада с признаването от
другата страна по съответния договор на предоставените им компетенции
от ДЧ (вж. заключенията на генералния адвокат Капоторти (CJCE, 1980,
Burgoa, aff. 812/79, Rec. 2787). Тези условия са изпълнени за ГАТТ (CJCE,
12 dиc. 1972, International Fruit Co, aff. jointes 21-24/72, Rec. 1219). Това разрешение вече има само историческо значение, тъй като ЕО стана страна
по Споразумението за СТО, което наследи ГАТТ. В едно впечатляващо
решение ПИС се позовава на прецедента с ГАТТ, за да отсъди, че правоприемството трябва да се отнася и за ООН, и че ЕО е обвързана от задълженията, произтичащи от Хартата на ООН (TPI, 21 sept. 2005, Ahmed Ali
Yusuf, aff. Т-306/01, все още непубликувано). За сметка на това СЕО никога
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не прие тезата за правоприемството на ЕО по ЕКПЧ. Разбира се, трябва
да признаем, че тук не са налице и условията, изведени от генералния
адвокат Капоторти, например това, че Франция не е страна по ЕКПЧ в
момента на влизане в сила на ДЕИО.

Раздел IV. Актовете на производното право
866. Категорията актове на производното право обхваща цяла серия актове,
основаващи се на УД. Наименованието „производно право“ разкрива, че
тяхното приемане произтича от първичното право. По правило тези актове нямат вътрешна єерархия – един регламент може да измени една
директива, ако правното им основание позволява използването на двата
типа инструменти. Съществува обаче едно очевидно изключение. Има
несъмнена єерархия между базовите актове на производното право и
изпълнителните мерки, които се основават на тях (вж. по-горе № 816).
Актовете на производното право могат да бъдат разграничени според
типологията, която произтича от УД, като все пак спрямо тях се прилагат
общи правила.

§ 1. Типология на актовете на производното право
867. Типологията по същество се основава на чл. 249 ДЕО, който съдържа
изброяване на актовете и техните последици. Практиката обаче налага
очертаването на цяла серия нетипични актове. Собственият характер на
един акт не зависи от наименованието му и СЕО не се колебае да анализира предмета, съдържанието и действието на един акт, за да му даде
истинска квалификация (CJCE, 14 déc. 1962, Confédération nationale des
producteurs des fruits et de légumes, aff. jointes 16 et 24/62, Rec. 901; CJCE,
24 fév. 1987, Deutz et Geldermann c/ Conseil, aff. 26/86, Rec. 941).

А. Актовете по чл. 249 ДЕО
868. Чл. 249 ДЕО разграничава регламент, директива и решение като задължителни актове, и препоръка и становище, които нямат обвързващ характер. Изборът между различните видове актове зависи от правното
основание на съответното действие на Общността. Договорът понякога
предвижда използването на точно определен инструмент и общностните
органи нямат възможност за избор. В други случаи договорът оставя на
законодателя свобода и неговата преценка ще зависи от особеностите
на различните актове – регламентът например може незабавно да про-
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яви директен ефект, докато при директивата задължително има период
на транспониране. Директивата обаче позволява по-добро приложение
от националните органи.
1. Регламент
869. Според чл. 249 „Регламентът има общо действие. Той е задължителен в
своята цялост и е директно приложим във всички държави членки“. Това,
че регламентът има общо действие, означава, че се прилага по абстрактен начин за всички лица, които попадат в неговото приложно поле. Следователно той визира адресати, принадлежащи към категориите „определени абстрактно или в тяхната съвкупност“ (вж. CJCE, 14 dèc. 1962,
Confédération nationale des producteurs des fruits et de légumes, цит. погоре в № 867). Фактът, че един регламент се отнася само за ограничен
кръг лица, не го лишава от общия му характер, дори ако лицата, за които
се отнася, могат да бъдат конкретно идентифицирани, стига „прилагането на акта да се осъществява в една обективна фактическа и правна ситуация, определена от акта и във връзка с неговата цел“ (CJCE, 11 juillet
1968, Zuckerfabrik, aff. 6/68, Rec. 595). Това именно е една от разликите
между регламента и решението, тъй като съществените характеристики
на решението са функция на неговите адресати. Изискването за общ
характер на регламента е основополагащо в производството за контрол
на неговата законосъобразност – искане на едно частно лице за отмяна
на един регламент е допустимо, само ако той може да докаже, че регламентът в действителност е едно решение, което го засяга индивидуално
и пряко (чл. 230 ДЕО, вж. по-долу № 1047).
870. Регламентът е задължителен във всички свои елементи, което значи, че
той обвързва в своята цялост институциите, всички ДЧ и частните лица.
Той се прилага във всички случаи, които попадат в приложното му поле, и
ДЧ не могат да го прилагат избирателно. Трудностите по прилагането му
не могат да обосноват отказа на една ДЧ да го приложи (CJCE, 7 février
1973, Commission c/Italie, aff. 39/72, Rec. 101). Регламентът обаче може да
оставя възможност за приемане на изпълнителни мерки било на общностно, било на национално равнище.
871. Регламентът е директно приложим във всяка ДЧ. Следователно той не
трябва да бъде предмет на никакви действия по транспониране и се прилага от момента на влизането си в сила във вътрешния правен ред. Всяка форма на транспониране е забранена, тъй като тя ще внесе съмнение
за това откъде произтичат задълженията, съдържащи се в регламента
и относно датата на влизане в сила на акта (CJCE, 10 oct. 1973, Variola,
aff. 34/73, Rec. 981). Директната приложимост предполага регламентът
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да създава непосредствено права и задължения, които частните лица да
могат да противопоставят на държавните органи (вертикален директен
ефект) или на други частни лица (хоризонтален директен ефект – за директния ефект вж. надолу № 934).
2. Директива
872. Чл. 249, ал. 3: „Директивата е обвързваща по отношение на дължимия
резултат за всяка държавачленка, до която е адресирана, но оставя на
националните власти избора на формата и начина.“ Директивата е задължителна точно както регламента. Тя е адресирана до всички ДЧ или до
някои от тях. Тя обаче трябва да се разглежда като рамков закон, т.е. на
държавитеадресати тежи да приемат необходимите мерки за постигането
на целите, които тя поставя. Именно тук намира едно от проявленията
си субсидиарността – в зависимост от детайлността на директивата на
държавите повече или по-малко е оставена свобода. През годините се
беше установила тенденция за приемане на все по-детайлни директиви,
което оставяше все по-малко свобода на преценка на ДЧ, и поради това
те реагираха срещу тази тенденция. Протоколът относно принципите на
пропорционалност и субсидиарност към ДА приканва общностните институции да използват повече директиви, отколкото регламенти, и по-скоро
рамкови, отколкото детайлни директиви. Тази линия обаче се оказа трудна за следване. Всъщност степента на детайлност на директивите често
зависи от членовете на съвета, които предпочитат да вземат мерки срещу
евентуалното скрито конкуриране между държавите чрез различните мерки по изпълнение на директивата и в по-голяма степен да контролират
транспонирането в националното право, най-вече по отношение на актовете на националните парламенти.
873. Тъй като изискват транспониране във вътрешното право чрез национални
мерки, директивите предвиждат срок, след изтичането на който липсата
на транспониране е основание за завеждане на дело срещу съответната държава за неизпълнение на нейните общностни задължения. Преди
изтичането на този срок съответната ДЧ няма никакво задължение, но
по силата на чл. 10 ДЕО относно лоялното сътрудничество между институциите и ДЧ, те не могат да приемат никакви мерки, които могат да
лишат директивата от ефективност. Така новоприети национални мерки, несъвместими с една директива, могат да имат ограничено действие
в рамките на срока за транспониране на директивата. На държавите е
забранено и да транспонират директивите на етапи. Във всички случаи
националният съдия е длъжен, доколкото е възможно, да тълкува националното право в светлината на директивата, дори да става дума за си-
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туации, възникнали преди изтичането на срока за транспониране, разбира се, без да се засяга принципът за правната сигурност (CJCE, 18 déc.
1997, Intеr-Environnement Wallonie, aff. С-129/96, Rec. I-7411 и др.). В тези
случаи националният съдия трябва да осигури тълкуване, съобразено
с изискванията на Общностното право, доколкото националното право
му дава свобода на преценка (CJCE, 10 avril 1984, Von Colson, aff. 14/83,
Rec. 1891). Въпросът за съобразеното тълкуване е особено съществен
по отношение на директиви, лишени от директен ефект (CJCE, 11 juillet
1991, Verhoelen, aff. jointes 87-89/90, Rec. I-377).
874. Държавата има право да избира мерките по транспонирането съобразно
вътрешния си правен ред. Не е задължително мерките да са законови.
Водещата идея е за транспониране на една директива да се използва
този тип акт, който се прилага традиционно във вътрешното право, за
да се постигне същата цел по обвързващ начин. Сложността идва от
необходимостта при транспониране на директива не само да се приемат необходимите мерки за постигане на посочения резултат, но и да се
премахнат всички съществуващи национални разпоредби, които са несъвместими с директивата, от което именно най-често се предопределя
видът на използваните вътрешни актове.
875. Транспонирането трябва да осигури в пълна степен полезния ефект на
общностните задължения. Според СЕО „разпоредбите на една директива трябва да бъдат приложени по безспорно обвързващ начин, с необходимата точност, яснота и специфичност, така че да бъдат удовлетворени
изискванията на правната сигурност, която предполага, в случай че съответната директива цели създаването на субективни права за частните
лица, бенефициентите да могат да се запознаят в пълнота със своите
права (CJCE, 13 mars 1997, Commission c/ France, aff. С-197/96, Rec. I1489). От това следва, че когато административната практика е съобразена с една директива, това не е основание тя да не бъде транспонирана
с обвързващи правни актове (CJCE, 2 mai 1996, Commission c/ Gréce, aff.
С-311/95, Rec. I-2433), както и транспониране чрез обикновено циркулярно писмо не е достатъчно, тъй като то не създава необходимата правна
сигурност за частните лица. Не е достатъчен, за да не се транспонира
една директива, също и аргумент от типа, че във всички случаи националният съдия ще е длъжен да остави неприложен един национален закон,
който противоречи на една директива (CJCE, 15 oct. 1986, Commission
c/ Italie, aff. 168/85, Rec. 2945) – поради действието на един национален
закон, противоречащ на директивата, частните лица ще бъдат в несигурност относно нейното действие. Според СЕО ДЧ адресати не са длъжни
да транспонират по „формален и буквален начин“ една директива и мо-
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гат „да се задоволят с един общ правен контекст, стига той да осигурява ефективно пълното приложение на директивата по достатъчно ясен
и прецизен начин, така че, в случай че директивата цели създаването
на субективни права за частните лица, бенефициентите да са в състояние да се запознаят в пълнота със своите права и да се позовават на
тях пред националните юрисдикции“ (CJCE, 20 mars 1997, Commission c/
Allemagne, aff. С-96/95, Rec. I-1653).
876. Частните лица трябва да бъдат надлежно осведомени за съществуването
на една директива и за нейното съдържание, за да могат да се позовават на
своите права пред националните юрисдикции. Това изискване за прозрачност
позволява и на ЕК да контролира правилното транспониране. Впрочем найчесто директивите съдържат задължение за своите адресати да споменат директивата в актовете по транспонирането. Това задължение прави задължително приемането на поне една вътрешна мярка по транспонирането: „Когато
една директива изрично предвижда задължение за ДЧ да осигурят мерките по
транспонирането да съдържат изрично позоваване на тази директива или да
бъдат придружени от такова позоваване при официалното им публикуване,
ще е необходимо да се приеме позитивен акт по транспониране“ (CJCE, 18
déc. 1997, Commission c/ Espagne, aff. С-360/95, Rec. I-7337).
877. Тъй като директивата трябва да е обект на транспониране, тя не поражда
директен ефект във вътрешното право. Тя обаче е задължителна за ДЧ,
но последиците є във вътрешното право ще произтекат от мерките по
транспонирането є. Това е нормалният ход на нещата. СЕО обаче приема, че при определени условия частните лица могат да се позовават на
една нетранспонирана или зле транспонирана директива след изтичането
на срока за транспониране (вж. по-долу № 943).
3. Решение
878. Чл. 249, ал. 4: „Решението е задължително за своите адресати във всички
свои елементи.“ Следователно то по природа е индивидуален акт, който поражда последици за своя или своите адресати, които могат да бъдат ДЧ или
частни лица. Решението се отличава от регламента по отсъствието на общо
действие. Възможно е обаче, когато е адресирано до една ДЧ, решението
да изисква тя да вземе мерки по прилагането му.
879. Решението е директно приложимо от своите адресати. Когато е адресирано до една или повече ДЧ, то може да създава права или задължения
за частните лица. В този случай, за да се запази полезният ефект на решението, частните лица могат да се позовават на него пред национална
юрисдикция (вж. по-долу № 947).
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4. Препоръки и становища
880. Според чл. 249 препоръките и становищата нямат обвързващ характер.
Предмет на препоръката е покана до нейните адресати за определено
поведение. Понякога тя замества приемането на директива, като целта е да се окаже доверие на самоконтрола на адресатите. При неуспех
те са наясно, че съдържанието на препоръката ще се пренесе в един
обвързващ акт. В други хипотези препоръката цели да очертае общата
рамка на действията. Препоръките не са напълно лишени от правни последици и СЕО приема, че националните юрисдикции трябва да ги разглеждат като инструмент за тълкуване на националните мерки, приети в
изпълнение, или когато допълват други общностни мерки с обвързващ
характер (CJCE, 13 déc 1989, Fonds des maladies professionnelles, aff. C322/88, Rec. I-4407).
5. Реформата с Конституцията за Европа
881. Можем да приемем, че в това отношение предложените от Конвента изменения бяха твърде козметични. Регламентът става закон, а директивата – рамков закон. Терминът „регламент“ се запазва за делегираното
законодателство и за изпълнителните мерки. Той би могъл да бъде или
директно приложим, или да определя дължимия резултат, оставяйки на
ДЧ избора на формата или начина. Така, колкото е разбираемо от политическа гледна точка, използването на термина „закон“, е недомислица
по отношение на регламента да се използва едно и също наименование
и за акт с действието на досегашната директива, и за акт с действието на досегашния регламент. Така наименованието на акта не дава
никаква информация за действието му. От това следва, че то трябва
да се преценява по съдържанието на акта, което ще доведе до правна
несигурност, неотменно изискваща съдебна преценка. По същия начин
родовият термин „решение“ ще се използва както за старите решения
по чл. 249, така и за общозадължителни актове, например в рамките на
ОПВРС. Проектът на Конвента обаче бе възпроизведен в текста на КЕ.
Освен опростяването на наименованията чисто символичният резултат
е въвеждането на понятието „закон“, което бележи преминаването от
една икономическа по характер общност към един политически съюз.

Б. Актове извън номенклатурата
882. Изброяването по чл. 249 не е изчерпателно. На практика институциите
използват различни актове, които не са споменати в този член. Тази практика понякога е критикувана, по-специално от Държавния съвет на Фран-
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ция (Rapport publique 1992, Etudes et documents № 44, La documentation
franзaise, 1993, р. 23), заради възникващата несигурност в общностната
правна система. В действителност тези актове имат различна правна природа и частните лица не винаги могат да разберат правните им последици. Макар и нетипични, това са актове, които могат да имат обвързващо
действие. СЕО, сезиран с иск срещу един такъв акт, не се задоволява с
констатацията, че той е нетипичен – по известното дело AETR той ясно
заключава, че искът за отмяна е допустим срещу „всички разпоредби, приети от институциите (каквато и да е тяхната природа или форма), които
целят да породят правни последици“ (вж. CJCE, 31 mars 1971, Commission
c/ Conseil, aff. 22/70, Rec. 263). СЕО първо преценява дали актът цели пораждането на правни последици и ако това е така – дали зачита условията
за форма и по същество, предвидени в договора (вж. напр. CJCE, 16 juin
1993, France c/ Commission, aff. С-325/91, Rec. I-3283; CJCE, 20 mars 1997,
France c/ Commission, aff. С-57/95, Rec. I-1627).
1. Решение
883. Тези решения, за които нерядко се използва германският термин
beschluss, нямат нищо общо с решенията по чл. 249. Става дума за
общи актове без адресат. Може да става дума за решения, предвидени в УД (решения относно собствените приходи; решения, основани на
чл. 308; решения относно начина на упражняване на предоставените на
ЕК изпълнителни компетенции; решения, с които председателят на ЕП
констатира приемането на бюджета и др.). В тези случаи самият договор
определя техните правни последици. Може също да става дума за решения с вътрешно действие (създаване на комитети). Когато решението
поражда правни последици, то подлежи на съдебен контрол пред СЕО
(с изключение на някои решени, предвидени от УД, които се ситуират на
равнище първично право – вж. по-горе № 828).
2. Институционни споразумения
884. УД понякога препращат към споразумения между институциите. Чл. 193
например възлага на такова междуинституционно споразумение определянето на начините за упражняване на правото на ЕП за провеждане на
парламентарно разследване. Практиката обаче отива далеч отвъд предвиденото в УД. Доколкото функционирането на институциите се основава
на лоялното сътрудничество между тях, междуинституционното споразумение се явява привилегирована техника за осъществяването на това
сътрудничество. То позволява по-специално осъществяването на предвидените в УД процедури при строгото им зачитане, тъй като като всеки акт
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на производното право то трябва да е съобразено с първичното право.
Поради това не трябва да учудва, че една от областите, където междуинституционното споразумение намира най-широко приложение, е бюджетното право. Това е сектор, в който процедурите за вземане на решение са
твърде сложни и сътрудничеството между институциите е от решаващо
значение. Споразумението от 6 май 1999 г. кодифицира цяла серия предходни споразумения. Приети са Съвместна декларация от 4 март 1975 г.
за създаването на процедура относно сливането на предприятията; Съвместна декларация за практическите условия относно новата процедура
по съвместно приемане на актове от 4 май 1999 г.; Междуинституционното
споразумение за общите водещи начала относно редакционното качество
на общностното законодателство от 22 декември 1998 г. и др.).
885. Правната сила на тези решения е дискусионна. Само по себе си споразумението няма задължително правно действие. Използваната в него терминология може да свидетелства за политическия или правния характер на
акта. Трудно ще е да приемем, че актове, наречени „поведенчески кодекс“,
„modus vivendi“, „водещи начала“ или „декларации“, ще имат обвързващо
правно действие. Наименованието обаче е само един от критериите сред
многото други за волята на автора на акта. Всъщност правният характер
произтича от волята на автора на акта да се обвърже и трябва да се търси
в неговото съдържание (CJCE, 19 mars 1996, Commission c/ Conseil, aff.
С-25/94, Rec. I-1469). Поради това отговорът за правното действие на тези
актове може да се даде само случай по случай.
КЕ позволява на ЕП, СМ и ЕК да организират своето сътрудничество,
включително и чрез междуинституционни споразумения. Тези споразумения трябва да са съобразени с нея и могат да имат обвързващ характер. Предвижда се обаче всяко такова споразумение да се сключва
между трите институции; това изключва съществуващата сега форма
на двустранни споразумения, които засягат правомощията на третата
институция. Що се отнася до преценката на обвързващия характер на
споразумението, той все така трябва да се преценява поотделно за всеки конкретен случай (чл. III-397).
3. Резолюции и заключения
886. СМ редовно приема резолюции или заключения. Заключенията са завършек на дебат в рамките на една негова сесия. Те могат да съдържат чисто
политически декларации, но и решения (beschluss). Поради това отново е
невъзможно да се определи правният характер на заключенията, без да се
направи внимателен прочит на съдържанието им. Освен това трябва да се
различават заключенията на Съвета от заключенията на председателство-
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то на ЕС. Докато заключенията на СМ се приемат от него, заключенията на
председателството са продукт на неговата собствена воля и представляват
експозе на това, което то е извлякло от дебата. Заключенията на председателството не обвързват Съвета и нямат правно действие.
887. Резолюциите на Съвета съдържат най-често програма за бъдещи действия
в определена област. Поради това те не следва да имат правно действие,
но биха могли да приканват ЕК да внесе предложение или сама да предприеме действия. Когато една резолюция се отнася до материя, която не
е изцяло в общностна компетентност, тя се приема във формата на резолюция на СМ и на представителите на правителствата на ДЧ. Този смесен
характер е особено важен – той свидетелства, че според Съвета материята
не е изцяло в общностна компетентност. Според СЕО една резолюция на
съвета може да има правни последици само в много специфични случаи
– например временни мерки относно риболова в Северно море, приети от
ДЧ в отсъствието на обща политика по риболова (вж. по-специално CJCE,
10 juillet 1980, Commission c/ Royaume-Uni, aff. 32/79, Rec. 2403). Не е обаче
напълно изключено една резолюция да е в основата на доверието в законодателство на едно частно лице, по-специално когато тя определя насоки
за поведение. КЕ посочва, че ЕП и СМ трябва да се въздържат да приемат
нетипични актове, когато са сезирани с предложение от ЕК. Тази разпоредба цели да се сложи край на практиката да се приемат с единодушие заключения или резолюции по въпроси, по които се предвижда приемане на акт с
квалифицирано мнозинство (част I, дял V КЕ).
888. Станало е вече традиция в протокола от заседанията на СМ по приемането
на законодателни актове, да се вписват декларации на Съвета, на ЕК или на
ДЧ. Тези декларации нямат никакво значение за самия законодателен акт
и не могат да бъдат инструмент за тълкуването му, освен ако не намират
израз в самия законодателен акт, който единствен обвързва адресатите си
(CJCE, 26 fév. 1991, Antonissen, aff. C-292/89, Rec. I-745; CJCE, 26 fév. 1991,
Antonissen, aff. C-292/89, Rec. I-745). При приемането на междуинституционното споразумение относно общите разпоредби за редакционното качество
на общностните актове ЕП направи декларация, според която „законодателният акт трябва да е ясен от само себе си (self explanatory) и институциите
и/или ДЧ трябва да приемат тълкувателни декларации“. Тази виртуозна мисловна конструкция обаче не попречи на ЕП да настоява за включването на
негови декларации при приемането на актове в ПСПР.
4. Съобщения на Комисията
889. Съобщенията на ЕК са с многообразна природа. Може да се отнася за
бели или зелени книги, в чисто съдържание ЕК събира становищата на

440

институциите или на други лица, преди да внесе законопроект; доклади,
но и документи, в които посочва какво ще бъде нейното предстоящо поведение по определен въпрос или какво трябва да е поведението на ДЧ
или частните лица. Тези съобщения нямат правно действие. Те обаче могат да породят определени правни очаквания (в контекста на доверието в
законодателството) на частните лица, доколкото бъдещото поведение на
законодателя е конкретно очертано. Когато ЕК се стреми да придаде на
свое съобщение правен характер, СЕО преценява дали тя е компетентна
да прави това и в определени случаи отменя акта (вж. дела № С-325/91 и
С-57/95, цит. по-горе в № 882).

§ 2. Правен режим на едностранните актове
890. Разпоредбите относно правния режим на актовете, по-специално относно публикуването и влизането в сила, са уредени в самите УД и във вътрешните правилници на институциите. Практиката на СЕО прецизира
тези разпоредби и ги допълва, например по отношение на обратното
действие.

А. Автентичност на актовете
891. Актовете на производното право могат да породят правни последици само
ако тяхната автентичност е надлежно удостоверена чрез изискуемите
дата и подписи. Актовете на СМ трябва да бъдат подписани от неговия
председател и от генералния секретар или заместник-генералния секретар (чл. 15 на вътрешния правилник). Актовете, приети съвместно от СМ
и ЕП, трябва да са подписани от председателя на ЕП (чл. 254 ДЕО). Така
оформеният автентичен текст не може да бъде изменян освен с нов акт.
Преди обнародването му са позволени единствено граматически поправки. ПИС определя, че нередности във връзка с автентичността на акта са
основание за отмяна на акта. СЕО не прие това виждане и счете, че адекватна санкция е и невалидността заради нарушаване на съществените
изисквания за форма (CJCE, 15 juin 1994, Commission c/ BASF et autres, aff.
C-137/92, Rec. I-2555).

Б. Форма
892. Вътрешният правилник на СМ определя в своето Приложение II формата
на актовете, които приема. По отношение на актовете, приемани съвместно от ЕП и СМ, ЕП се придържа към правилата, определени от вътрешния
правилник на СМ. Не всички изисквания към формата обаче са елементи,
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засягащи неговата валидност, а само някои от тях се смятат за съществени. От формална гледна точка две са съществените изисквания към акта
– посочване на правното основание и посочване на осъществените етапи
на процедурата.
893. Визата на акта трябва да посочва първо правното основание, т.е. разпоредбата или разпоредбите на договора, на които актът се основава.
Това задължение произтича от факта, че Общността има единствено
предоставени компетенции, поради което е необходимо да се посочи
на коя разпоредба от договора се основава съответната компетентност.
Посочването на правното основание позволява също да се установи
дали процедурата по приемането на акта е точно тази, която договорът предвижда (вж. по-горе № 649). Най-сетне визата позволява и да
се определи дали природата на акта отговаря точно на предвиденото
в договора, който понякога не оставя на институциите възможност за
избор на типа акт. Така посочването на правното основание е съществено за упражняването на контрол за законност, поради което и СЕО
смята, че едно просто препращане към Договора, без повече прецизиране, е недостатъчно. Той обаче приема, че непосочването на правното
основание не е съществен порок, когато „правното основание на акта
може да се определи на основата на други елементи на съдържанието
му“ (CJCE, 26 mars 1987, Commission c/ Conseil, aff. 45/86, Rec. 1493).
След това обаче той настоя за изрично посочване на правното основание (CJCE, 16 juin 1993, France c/ Commission, aff. C-32/91, Rec. I-2283) и
поради липсата на такова отмени акта за нарушаване на общия принцип
на правната сигурност.
894. Визата на акта трябва също да посочва предложенията и становищата,
получени от автора на акта в изпълнение на Договора (чл. 253 ДЕО). Това
задължение позволява да се контролира зачитането на процедурата,
предвидена в Договора. Трябва да бъдат споменати проектът и внесените промени в проекта на ЕК (или на ЕЦБ), становищата на ИкоСоКо и на
КоРе, становището на ЕП, а при ПСПР – общата позиция на СМ, различните позиции на ЕП и евентуално на помирителния комитет. Посочването
на едно становище в хода на процедурата не освобождава СЕО от възможността да провери дали това становище е било поискано и получено
надлежно (CJCE, 29 oct. 1980, Roquette, aff. 138/79, Rec. 3333).

В. Мотивиране
895. Ако във френското право мотивирането на актовете не е задължително,
освен ако не е предвидено в правна норма, и има значение само при
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отказите на администрацията, чл. 253 ДЕО създава едно общо задължение за мотивиране. Следователно мотивите са задължителен елемент за валидност на всеки общностен акт. Неговата цел е „да разкрие
по ясен и недвусмислен начин волята на институцията, автор на акта“
(CJCE, 29 fév. 1996, Belgique c/ Commission, aff. C-56/93, Rec. I-723). Мотивирането има двойна цел. Първо, то изпълнява функции във връзка с
прозрачността в полза на частните лица, които така могат да се уверят
дали актът е основателен. Второ, дава на съда средство за упражняване на съдебния контрол. Това изискване е предмет на многобройни
дела, най-често пред ПИС, който е компетентен по делата на частните
лица. Той добре осъзна ролята, която може да изиграе изискването за
мотивиране, особено по отношение на контрола в случаите на оперативна самостоятелност. Той разгърна богата практика относно достъпа до
документи на основание задължението за мотивиране на решенията за
отказ за достъп, без при това да се произнася по съдържанието на искания документ. Изискването за мотивиране е особено важно с рамките
на контрола за зачитането на принципа на субсидиарността или на пропорционалността, тъй като позволява да се възстанови действителната
воля и преценка на автора на акта, довели до приемането на последния.
Протоколът относно субсидиарността и пропорционалността, приложен
към ДЕО с ДА, отдава особено голямо значение на задължението за
мотивиране. Мотивите трябва да се съдържат в самия акт и да са приети от неговия автор. Следователно едностранна декларация на съвета
няма да изпълни ролята на мотивите на акт, който се приема по ПСПР,
тъй като ЕП също е автор на акта (CJCE, 21 janv. 2003, Commission c/
Parlement, aff. C-378/00, Rec. I-937).
896. Обхвата на задължението за мотивиране зависи от природата на акта и
от правния контекст, в който се вписва. Макар СЕО да приема, че не е
необходимо мотивите да отразяват всички технически елементи, когато
е посочена съществената цел на акта, нито да се посочват специално
всички фактически и правни въпроси, а може да се очаква от заинтересованите лица да проявят известни тълкувателни способности, то „онези
фактически и правни обстоятелства, от които зависят правната обосновка и съображенията, довели [Комисията] до вземането на решението,
трябва да фигурират в мотивите“ (TPI, 18 sept. 1996, Assia Motor France
et autres c/ Commission, aff. Т-387/94, Rec. II-961). СЕО дори налага задължение за мотивиране на едно имплицитно решение, произтичащо от
мълчанието на съвета.
897. За сметка на това обаче мотивите трябва да са особено добре развити
в случаите, когато актът предвижда отклонение от действащата уредба
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или когато води до тежки последици за своя адресат. Същото се отнася
и за случая, когато една институция разполага с широка свобода на преценка. Мотивите трябва да позволяват на съдията да контролира фактическите и правните елементи, които са в основата на тази свободна преценка (TPI, 26 nov. 1981, Michel c/ Parlement, aff. 195/80, Rec. 2861). Това,
че мотивите на един акт могат да бъдат доразвити или конкретизирани
пред съдията в рамките на едно дело, не отстранява порока поради липса на мотиви. ПИС обаче прие ЕК да не съобщава на едно частно лице
един немотивиран отказ и да не му дава мотивирано обяснение, ако то
не поиска такова. Но в този случай погасителната давност за правото
на иск ще започне да тече едва след получаването на мотивите, ако
искането за такива е внесено в ЕК в разумен срок (TPI, 8 mai 1996, Aida
interim c/ Commission, aff. Т-19/95, Rec. II-321).
898. При тези условия става ясна грижливостта на законодателя при мотивирането на актовете му, която понякога се изразява в мотиви, по-дълги от
диспозитива. Все пак междуинституционното споразумение относно качеството на законодателните актове напомня, че съображенията, от които
трябва да се състоят мотивите, трябва да бъдат стегнати, „да не включват
разпоредби с нормативен характер или политическа воля“.

Г. Обнародване и съобщаване
899. Публичността на акта е едно от необходимите условия, за да може той да породи правни последици. Отсъствието на публичност не води до нищожност
на акта, но препятства пораждането на последиците му. Формата за оповестяване на акта зависи от неговия характер. Според чл. 235 ДЕО актовете,
приети съвместно от ЕП и СМ, винаги подлежат на обнародване. Същото се
отнася и за регламентите на съвета или на ЕК, както и за директивите, адресирани до всички ДЧ. Останалите директиви и решенията се съобщават
на техните адресати. Обнародването се осъщестява в Официалния вестник
на Европейския съюз (ОВЕС, преди влизането в сила на ДН – Официален
вестник на Европейските общности). Чл. 17 от вътрешния правилник на СМ
разширява с оглед по-голяма прозрачност задължението за обнародване
по отношение на всички директиви и решения, както и на препоръките и
становищата, освен когато СМ или КОРЕПЕР не решат обратното, но това
обнародване не отменя задължението за съобщаване на съответния акт.
Международните договори се обнародват в ОВЕС, а на датата на влизането
им в сила се публикува съобщение.
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Д. Влизане в сила
900. Водещ е принципът на непосредственото влизане в сила. Актовете,
които подлежат на обнародване, обаче пораждат последици едва на
посочената в тях дата. Законодателят разполага с възможност за преценка и може да забави влизането в сила, за да защити доверието в законодателството на стопанските оператори. Той би могъл да им остави
достатъчен срок, за да се адаптират към новата ситуация и да избегнат
евентуални вредоносни последици от акта. Поради това в някои актове
се прокарва разграничение между датата на влизане в сила и датата на
приложение, след която актът започва да поражда правни последици.
Ако в самия акт не е посочено нищо, той ще влезе в сила на 20-ия ден
след обнародването му в ОВЕС (чл. 254 ДЕО). Датата, от която започва
да се брои този срок, е датата на самия ОВЕС. Когато обаче фактическата публикация на акта ще се извърши по-късно, ще се вземе предвид
действителната дата на обнародването. При директивите датата на влизане в сила е различна от датата за транспонирането, която е определен
краен срок и нищо не пречи ДЧ да транспонират директивата още след
влизането є в сила.
901. В приложение на принципа за непосредственото действие, всички заварени положения се уреждат от акта от момента на влизането му в сила,
без да може да се черпят права от заварената уредба. Непосредственото
действие обаче трябва да се съчетае с доверието в законодателството.
Ако за един обикновен стопански оператор при нормална бдителност би
било невъзможно да предвиди появата на ново законодателство, принципът за доверието изисква да се предвиди преходен период за адаптиране
или отложено влизане в сила. Доверието обаче няма да има значение,
когато операторите са били уведомени за евентуалната промяна в уредбата, или са могли да предвидят такава промяна предвид характера на
уредбата (вж. по-горе № 856).

Е. Обратно действие
902. Нормално е да се поставя въпросът за възможността за обратно действие на един влязъл в сила акт. По правило не е допустимо ретроактивно
действие на общностните актове заради изискванията за правна сигурност. Въпреки това обаче са възможни изключения, когато преследваната цел го изисква и когато доверието в законодателството е гарантирано
(CJCE, 25 janv. 1979, Racke, aff. 98/78, Rec. 69). Същото се отнася и за
уредба, подлежаща на периодично изменение – като например изменение
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на обменни курсове, спрямо които ЕО трябва да реагира бързо. В тези
случаи обратното действие може да е необходимо, за да се осигури ефикасността на съответната политика и е допустимо, когато заинтересованите лица няма как да отхвърлят тази необходимост, или когато са били предупредени своевременно. Обратно действие може да се допусне и когато
актът се приема, за да замени отменен акт заради порок във формата.
Тук обратното действие се оправдава с грижата за избягване на правна
празнота. Във всички тези случаи наличието на специална цел, оправдаваща ретроактивното действие, трябва да бъде специално и надлежно
мотивирано. Забраната за обратно действие не се прилага по принцип за
процедурните правила.
903. Въпросът се поставя също и когато авторът на един акт има намерение да
го оттегли. За разлика от отмяната, която прекратява действието на акта
в бъдеще, оттеглянето заличава и вече настъпилите правни последици. И
доколкото УД не предвиждат никакви разпоредби относно оттеглянето на
общностните актове, запълването на тази празнота е задача на СЕО. Той
приема възможността за оттегляне в разумен срок на акт, който не създава
субективни права. Актовете, които създават такива права, обаче могат да
бъдат оттеглени при много по-строги условия заради необходимостта от
защита на доверието в законодателството на адресатите и на принципа за
правната сигурност. Оттеглянето на един редовен акт противоречи на общите принципи на правото (CJCE, 12 juilet 1957, Algera, aff. jointes 7/56, 3-7/57,
Rec. 81). По отношение на оттеглянето на един незаконосъобразен акт, от
които произтичат субективни права, то е възможно само в разумен срок и
само ако е оправдано заради интерес от обществен характер и да зачита
доверието на заинтересованите лица. Според формулировката на ПИС,
която резюмира практиката, „доверието в законодателството е налице и по
отношение на оттегления акт, когато неговият адресат може да се заблуди
относно неговата законосъобразност... Веднъж породено, доверието в един
административен акт не трябва след това да бъде накърнявано, освен ако
интерес от обществен ред не вземе върховенство над интереса на бенефициента от запазването на положението, което е смятал за постоянно“ (TPI,
27 nov. 1997, Pascal c/ Commission, aff. Т-20/96, Rec. II-977).

Ж. Редакционно качество и кодификация на актовете
904. Институциите обръщат голямо внимание на редакционното качество на
общностните актове, а ДМ засили тази тенденция. Всъщност изискването за близост до гражданите, закрепено в чл. 1 на ДЕС, трябва да се
прояви в стремеж към яснота и разбираемост на общностното законо-
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дателство. Нарастването на законодателната активност на Общността,
наличието на различни правораздавателни традиции, последиците от
търсенето на компромиси както вътре в институциите, така и помежду
им, техническата комплексност на урежданите материи – всичко това
прави трудно създаването на ясни и разбираеми текстове. Принципът
на правната сигурност обаче изисква яснота и простота на законодателството. След 1993 г. СМ прие резолюция относно редакционното
качество на общностното законодателство. Тя формулираше по синтетичен начин някои от основните принципи. Към Заключителния акт от
Амстердам бе приложена декларация, която приканваше ЕП, СМ и ЕК
да приемат по общо съгласие основните начала относно редакционното
качество на актовете. На 22 декември 1998 г. междуинституционно споразумение отрази тази воля – много по-детайлно от резолюцията на СМ
то предвиждаше институциите така да организират своите процедури,
че техните правни служби да могат своевременно да формулират редакционни предложения, които да отразяват основните начала. Чл. 22
на вътрешния правилник на СМ овластява правната служба на Съвета
да проверява качеството на текстовете и да прави редакционни предложения. Чл. 26 пък посочва сред задачите на КОРЕПЕР да следи за
редакционното качество на проектите.
905. Разбираемостта на общностното законодателство често е жертва на
множеството изменения. В действителност много от текстовете са с чисто технически характер и поради това са предмет на многократни изменения, което прави много трудно очертаването на правните последици,
тъй като трябва да се следи както оригиналният текст, така и всички последвали изменения. Това поражда необходимостта периодично да се
опростяват всички изменения и оригиналният текст. Това опростяване
може да се направи по неформален начин. Така консолидираният текст
няма да има правна стойност и ще представлява само един работен инструмент. Службата за официални публикации често се ангажира с такава задача и предлага на обществеността консолидирани текстове чрез
сървъра Europa. Кодификацията вече има ролята да предложи на мястото на оригиналния текст и всичките му модификации един нов правно
валиден текст. Самата кодификация не внася никакви нови изменения
по същество. Междуинституционното споразумение от 20 декември 1994 г.
относно кодификацията урежда процедура ад хок, която представлява
допълнение към редовната нормотворческа процедура. Трите институции се ангажират да приемат кодифицирания текст без никакви нови
изменения. Благодарение на това процедурата се осъществява бързо,
в едно четене, след като група от представителите на правните служби
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на трите институции установи, че предложението за кодификация не съдържа никакви нови изменения по същество.
906. Въпреки всички усилия на институциите кодификацията се осъществява
бавно. За да е възможна тя, е необходимо в хода на осъществяването
є, да не се предлагат никакви нови промени, в противен случай нормотворческата процедура трябва да започне от самото начало. Това обаче е
трудно изпълнимо условие, тъй като често обективната ситуация се променя и изисква нови промени по същество, което отлага кодификацията.
Поради това се налага да се планира кодификация по повод ново изменение на даден текст. Законодателят може да приеме без промени кодификационната част и да подложи на обсъждане само новите разпоредби.
Междуинституционно споразумение в този смисъл бе сключено неотдавна между ЕП, СМ и ЕК (ОВЕС, С 77/1, 28 март 2002 г.).
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Глава II. Съотношението между Общностния
правен ред и вътрешния правен ред
на държавите членки
907. Въпросът за съотношението между Общностния правен ред и правния
ред на ДЧ е един от ключовите въпроси на Общностното право. Той определя тежестта, с която ще се ползва Общностното право във всяка ДЧ.
Трябва ли – като в международното право – отговорът да се остави на
всеки отделен национален правопорядък, рискувайки да се компрометира приложението на Общностното право заради възможността то да
варира в зависимост от националните решения? Трябва ли да уредим
този въпрос на общностно равнище, като дадем предимство на изискването за еднообразно прилагане, рискувайки да създадем конфликти
между него и различните национални системи? УД дават само частични отговори на тези въпроси и естествено се наложи СЕО, отговаряйки
на отправените му запитвания, да даде предимство на изискването за
еднообразно прилагане и на правната защита на частните лица в контекста на двата големи проблема – върховенството и директния ефект на
Общностното право.

Раздел I. Върховенството на Общностното право
908. Макар УД да запазват мълчание по този въпрос, утвърждаването на това
върховенство не трябва да изненадва. Предвид ролята му да гарантира
зачитането на Общностното право СЕО не можеше да възприеме друго
разрешение. Особеното са последиците, които СЕО извлича от принципа по отношение на задълженията на ДЧ във вътрешния им правен ред.
Тези последици се отразяват върху националните конституционни системи, което понякога прави трудно признаването на върховенството във
вътрешното право. Най-общо обаче тези трудности бяха преодолени и
днес върховенството е признато във всички ДЧ, макар все още да има
известни огнища на напрежение.

§ 1. Закрепването на върховенството
909. То е заслуга на СЕО в знаменитото му решение по делото Costa c/ ENEL
от 1964 г., постановено по повод противоречие между ДЕИО и един последващ италиански закон. В качеството си на общностен съд СЕО трудно
би могъл да се въздържи да не признае върховенството. Всяка междуна-
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родна юрисдикция, сезирана с подобен спор, би се произнесла по аналогичен начин. Трудно е да си представим, че Международният съд не
би признал върховенството на международното право над националното.
Поради това впечатляващо е не самото решение на СЕО, а основанията,
на които се обляга, и най-вече последиците, които извежда.
910. СЕО можеше да прогласи върховенството, основавайки се на задълженията, произтичащи от надлежно ратифицираните от ДЧ договори, за да
изведе, както би направил всеки международен съдия, че ДЧ трябва да
спазват задълженията, които са поели, но при зачитане на спецификата
на вътрешния си правен ред. Случаят обаче не е такъв и СЕО извежда
върховенството от цяла серия констатации. Първо, той очертава специфичния характер на Общността, „неограничена във времето, овластена
със собствени правомощия, с правосубектност и правоспособност, с
международно представителство и по-специално с реална власт, произтичаща от ограничаването на компетенциите или прехвърлянето на
правомощия от държавите на Общността“, за да направи извод, че държавите „са ограничили, макар и в ограничени области, своите суверенни
права и така са създали една система от правни норми, обвързващи
както тях самите, така и техните граждани“. Това съображение за трансфера на правомощия е фундаментално, тъй като от него следва, че ДЧ
вече не могат да законодателстват в така прехвърлените области, тъй
като вече не разполагат с необходимата компетентност. След това СЕО
подчертава самата природа на Договора, който създава специфичен
правен ред, интегриран в правните системи на ДЧ. Ако този правен ред
е специфичен по отношение на международното право, то правилата на
последното няма да намират приложение спрямо него. От интегрирането на общностния правен ред в националния произтича невъзможността
на една общностна норма да се противопостави една последваща национална норма, тъй като в обратния случай Договорът ще бъде лишен от
действие. Всяко друго решение би засегнало единството на Общностното право, тъй като неговото действие би варирало в отделните страни
в зависимост от последващото национално законодателство. Едно различно приложение на Общностното право в различните ДЧ би довело до
дискриминация, основана на националността, която е забранена от Договора. В заключение СЕО подчертава, че като породено от един автономен източник правото, произтичащо от Договора, не би могло „поради
своя специфичен оригинален характер да се окаже противопоставено на
какъвто и да било вътрешен текст, без да загуби своя общностен характер и да се постави под въпрос правната основа на самата Общност“.
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911. При тези условия върховенството произтича от самата природа на Общностното право, тъй като определя неговото еднообразно прилагане.
Оттам нататък СЕО извежда последиците от своя извод. Върховенството се прилага по отношение на един „вътрешен текст, какъвто и да е
той“. Така то ще се прилага дори в случай на „засягане било на основните права, както произтичат от конституцията на съответната ДЧ, било
на принципите на националната конституционна структура“ (CJCE, 17
déc. 1970, Internationale Handelsgesellshaft, aff. 11/70, Rec. 1125; Вж. също
и определението от 1965 г. – CJCE, Ord. oe 22 juin 1965, Acciaiere San
Michele, aff. 9/65, Rec. 35.). По делото Kreil СЕО тълкува директивата за
еднаквото третиране на мъжете и жените като недопускаща приложението на немски национални разпоредби, които изключват по общ начин
жените от военна служба с носене на оръжие, като по този начин дава
предимство на Общностното право пред националното конституционно
право на ДЧ, тъй като въпросната национална разпоредба е чл. 12-а на
Основния закон на Германия (CJCE, 11 janv. 2000, Ktreil, aff. С-285/98,
Rec. I-169). Въпросът за съотношението между Общностното право и националното право е уреден в полза на първото по най-прост начин. Национален закон, предхождащ общностна норма, е непротивопоставим
от влизането в сила на последната. Последващ закон не може валидно
да бъде приет при съществуването на противоречаща общностна норма
и не трябва да се прилага (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77,
Rec. 629). СЕО обаче няма компетентност да санкционира невалидността на една национална норма, противоречаща на общностната, поради
което не може и да отиде по-нататък от това да установи задълженията, които произтичат от Общностното право, и евентуално да установи
неизпълнение на тези задължения от съответната ДЧ, като оставя на
нейните органи грижата да вземат необходимите мерки.
912. Именно на равнище анализ на последиците на върховенството се проявява спецификата на Общностното право. Ако се намирахме в условията
на спор по класическото международно публично право, съдът щеше да
се ограничи до потвърждаването на върховенството и щеше да остави
на страните пълната свобода да извлекат последиците за своята правна
сфера, рискувайки, разбира се, да понесат международна отговорност,
ако нарушат международната норма. В Общностното право тази свобода е ограничена – според СЕО по силата на принципа за лоялно сътрудничество по чл. 10 ДЕО ДЧ имат задължението да отменят несъответстващата национална норма и докато това стане, да не я прилагат (CJCE, 24
mars 1988, Commission c/ Italie, aff. 104/86, Rec. 1799). Това задължение
обвързва всички държавни органи, включително регионалните и мест-
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ните (CJCE, 22 juin 1989, Fratelli, aff. 103/88, Rec. 1861) и най-вече националния съдия. Както посочва СЕО по делото Simmenthal, „националният съдия, натоварен да прилага в рамките на своята компетентност
разпоредбите на Общностното право, има задължението да гарантира
пълния им ефект, като при нужда остави на своя отговорност, неприложена всяка противоречаща национална норма, дори и последваща, без
да е необходимо да иска или да чака отмяната є по законодателен път
или по друга конституционна процедура“. Делото представлява интерес
и с това, че италианският съдия смята, че не е компетентен да остави
неприложена национална законова норма, без предварително да поиска
съгласно националните правила обявяването и за невалидна от италианския конституционен съд. За СЕО една такава процедура би застрашила еднообразното прилагане на общностните норми, тъй като те ще
зависят от срока за произнасяне на конституционния съдия. СЕО счита
също, че сезираният национален съдия е този, който трябва сам и без
отлагане да установи, че националният закон противоречи на общностните норми и не може да бъде прилаган. По едно друго дело СЕО отива
още по-далеч и налага на един британски съдия, въпреки че вътрешното
право не му предоставя подобна власт, да спре приложението на националния закон, чиято несъвместимост с общностната норма е очевидна,
докато компетентният съд не се произнесе за отмяната є (CJCE, 19 juin
1990, Factortame I, aff. C-213/89, Rec. I-2433). Така, докато в международното право съдията би се обърнал към държавата, за да се избегне
нарушаване на международноправна норма, СЕО се обръща директно
към националния съдия като съдия на общо основание по Общностното
право с настояване да гарантира зачитането на върховенството, като
остави, ако се налага, неприложена националната процесуална норма,
която му създава препятствия за това. Това задължение на националния съдия създава много проблеми, особено в страните, където волята на законодателя изисква абсолютен респект от съдията или където
съдията не е компетентен да се произнася по съобразеността на един
национален закон с един международен договор.
913. Принципът на върховенството индиректно е споменат в Протокола
относно субсидиарността и пропорционалността, който препраща към
принципите, изведени в практиката на СЕО, относно съотношението
между общностното и вътрешното право.
Конвентът за бъдещето на Европа предложи изричното включване на
принципа в бъдещата конституция, но в рамките на двусмислена в известна степен формула. Всъщност се признаваше върховенството на
Конституцията и на правото, прието от институциите на Съюза в изпъл-
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нение на предоставените им от нея компетенции (чл. 10 от проекта). Едно
просто посочване на правото на Съюза щеше да е достатъчно, тъй като
конституцията е част от правото на Съюза. Колкото до споменаването на
компетенциите, то е ненужно и поражда объркване. Никой не оспорва, че
актове, приети извън обхвата на компетенциите на Съюза, ще са невалидни и няма да могат да се ползват с върховенство. Това уточнение обаче бе
вмъкнато, за да се успокоят ДЧ и за да се зачете практиката относно Маастрихт на германския Конституционен съд (вж. по-горе № 923). Конституцията възприе една по-опростена формула: „Конституцията и правото,
създадено от институциите на Съюза при упражняването на компетенциите, които са му предоставени от нея, имат примат над правото на държавите членки“ (чл. I-6). Декларация към Заключителния акт прецизира,
че тази формулировка отразява практиката на СЕО, което оставя открит
въпроса за мерките в рамките на ОПВРС, тъй като спрямо тях няма никаква практика на СЕО. Така от юриспруденциална норма върховенството се
превръща в принцип, закрепен от Конституцията. С ратификацията є ДЧ
ще впишат изрично върховенството в своето конституционно право. Утвърждаването на този принцип в практиката на СЕО обаче държи сметка
за резервите на някои конституционни съдилища. Всъщност чл. I-5 задължава Съюза да зачита основните политически и конституционни структури
на ДЧ, както и техните съществени функции, по-специално по отношение
на териториалната цялост, поддържането на обществения ред и защитата на националната сигурност. Всяко неизпълнение на това задължение
ще доведе до нищожност на съответния акт, при което върховенството е
неприложимо. Така националният конституционен ред е защитен.

§ 2. Прилагането на върховенството в държавите членки
914. Основните трудности във връзка с прилагането на принципа на върховенството се проявяват в някои от държавите-учредителки. Това е разбираемо, тъй като не са могли да предвидят практиката на СЕО и е трябвало да се адаптират към нея. Тези трудности във Франция например
продължават чак до решението Nicolo на Държавния съвет от 1989 г.
Новоприсъединяващите се страни бяха предупредени за потенциалните
трудности и можеха да адаптират вътрешните си системи преди пълноправното членство. Но дори ако въпросът за съотношението между
Общностното и вътрешното законодателство можа да намери задоволителен отговор, то въпросът за отношенията между Общностното право
и националното конституционно право остава твърде спорен. За СЕО
отговорът е ясен – върховенството се отнася за всяка вътрешна разпо-
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редба, каквато и да е тя. За националните конституционни юрисдикции
обаче въпросът не стои по същия начин – те черпят своята власт от националната конституция, която се явява водещ акт за тях. И те могат да
признаят върховенство над нея само ако тя сама ги овластява за това.
От това следват различни виждания в различните страни, но трябва
да се отбележи волята да се избягват конфликти чрез сътрудничество
между съдиите. Макар рискът от пряк сблъсък да не е изключен, досега
успешно е бил избягван – дотолкова, че испанският Конституционен съд
го нарича „трудно предвидим“.

А. Положението във Франция
915. Както в повечето ДЧ, във Франция бе трудно да се признае върховенството на Общностното право над разпоредбите на Конституцията, доколкото общностните договори черпят своята сила във вътрешното право именно от конституцията, на базата на която са били ратифицирани.
Чл. 55 на Френската конституция признава върховенство на договорите
само над законите, но не и над самата конституция. В своето решение
по делото Sarran (СЕ Ass. 30 oct. 1998, Sarran et Lavacher, AJDA 1998, p.
1039) Държавният съвет отказа да санкционира национални разпоредби по прилагането на конституционни норми поради противоречието им
с международни ангажименти. Наистина решението не се отнасяше за
Общностното право, но логично можеше да се постави въпросът дали то
би било различно. Общото събрание на Касационния съд прие същото в
решението си от 2 юни 2000 г. по делото Fraisse (pourvoi K 99-60.274, arrêt
405 P). По това дело, макар ищецът да се позоваваше на чл. 6 ДЕС и искаше да се отправи преюдициално запитване до СЕО, Касационният съд
не отговори на този аргумент и се ограничи да констатира, че признатото от конституцията върховенство на международните задължения не
се прилага спрямо конституционните разпоредби. Най-общо погледнато, това решение е разбираемо. Националните съдилища не се смятат
компетентни да поставят под въпрос легитимността на разпоредбите на
конституцията, от която черпят своята легитимност, въпреки призива,
отправен към тях от СЕО по делото Simmenthal. Пък и остава въпросът
може ли във вътрешното право общностният договор, който черпи своята сила от конституцията, да измени єерархията на нормите, определена от самата нея? Някои автори дори задават въпроса дали едно изменения на конституцията може да постигне такъв резултат и дали една
конституционна норма може да се обяви за подчинена на един международен договор (вж. Alland. Consécration d’un paradoxe: primauté du droit
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constitutionnel sur le droit international, RFDA, 1998, р. 1094). От само себе
си следва, че тази вътрешна визия не може да засегне принципа, според
който във външните си отношения една държава не може да се позове
на вътрешна конституционна норма, за да оправдае нарушаването на
една международна или общностна норма. Конфликтът между двата
правопорядъка може да се разреши само чрез признаването на международната отговорност на държавата, а в Общностното право – чрез
осъждането за неизпълнение на общностно задължение.
916. Дебатът доби яснота с решението на Конституционния съвет (КС) от 10
юни 2004 г. относно закона за доверие в дигиталната търговия (décision
№ 2004-496 DC), което се вписва в линията на решение № 77-89 DC от 10
декември 1977 г. и потвърждава правосъдния имунитет на производното
право. По това дело ищците се позоваваха на неконституционността на
разпоредбите на закона за транспониране на една общностна директива. За КС задължението за зачитане на Общностното право произтича
от чл. 88-1 на Френската конституция относно участието на Франция в
Европейската общност и ЕС. По силата на тази разпоредба законодателят е длъжен да зачита Общностното право, когато транспонира една
директива. Следователно не е работа на КС да се произнася по конституционосъобразността на закона по транспонирането. Единствено общностният съдия може да прецени дали директивата зачита границите на
общностните компетенции и основните права. Френският конституционен съдия може да се произнесе само в два случая. Първо, възможно е
в рамките на неговата свобода на преценка националният законодател
да отиде отвъд дължимото по директивата. Така, в случай че упражнява своя компетентност, която не произтича от Общностното право, той
може да подлежи на контрол за конституционосъобразност. След това,
остава възможна хипотезата за противоречие между директивата и изрична конституционна разпоредба. Овластяването по чл. 88-1 трябва
да се съчетае с други разпоредби на конституцията. Ако към момента
на ратификацията тези разпоредби не са били изменени, те трябва да
продължат да се прилагат. Тези случаи на конфликт трябва да са редки.
Спомняме си конфликти във връзка със светския характер на държавата
или с принципа за равенство. КС отдава дължимото на Общностното
право, но основавайки неговото върховенство на конституцията, а не на
собствени за самото него основания. По различни от предпочетения от
Германския конституционен съд начини той стига до подобни резултати.
Най-добрият начин за избягване на конфликти представлява осъществяването на конституционни изменения преди ратификацията на поредния
общностен договор. Чл. 54 на Френската конституция позволява на КС
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да контролира конституционността на международните договори преди
ратифицирането им при сезиране от държавния глава, 60 депутати или
60 сенатори, министър-председателя, председателя на Националното
събрание или председателя на Сената. Ако по повод такова сезиране се
установи противоконституционността на един международен договор,
той може да бъде ратифициран само след изменение на конституцията.
Именно на такъв предварителен контрол бяха подложени ДМ, ДА и Договорът за приемане на Конституция за Европа. И във всеки от тези случаи
се извърши конституционна ревизия. Така повече не съществува риск за
несъвместимост и вече няма причина да се отрича върховенството. По
отношение на предшестващите договори, които не са били подчинени
на този контрол, тяхната съобразеност с конституцията се презумира и
не може да бъде поставяна под въпрос. Това не е и правено. Чуваха се
гласове за предварителен контрол за конституционност на актовете на
производното право, който да избегне евентуално противоречие с конституцията. Но тези предложения не бяха приети от конституционния законодател и в това отношение следва да се придържаме към последната практика на КС. Трябва да отбележим обаче, че когато става дума за
акт на Съюза, а не на Общността – като европейската заповед за арест
– Франция измени конституцията си, за да допусне нейното приложение,
но тук ставаше дума за прилагане на един класически принцип, според
който една държава има възможност за избор на средствата, с които да
транспонира във вътрешното си право един акт, който не е директно приложим. Остава да видим дали изричното закрепване на върховенството
в конституцията на ЕС ще доведе до промяна в изложения анализ, тъй
като това върховенство вече ще произтича от собствена разпоредба на
Съюза, а не от прилагането на националното конституционно право.
917. Практиката на КС по проверяване на съвместимостта с Конституцията на
общностните договори претърпя дълбока еволюция. Първоначално той
покарваше разграничение между позволеното от Конституцията ограничаване на суверенитета и прехвърлянето на суверенитет, което не е позволено без предварителна конституционна ревизия (décision № 76-71 DC
du 30 sept. 1976). Това разграничение обаче бе трудно приложимо на практика и бе силно критикувано в доктрината. Така КС постепенно промени
своето виждане, за да достигне в решението си относно ДМ до изоставяне
на разграничението. Той прие, че трансферът на компетенции е възможен без предварително конституционно изменение, ако не се изразява в
разпоредби, противоречащи на Конституцията, и не засяга „съществените
условия за упражняването на националния суверенитет“ (décision № 92308 DC du 9 avril 1992). Така се оказа, че активното и пасивното избира-
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телно право на гражданите на ЕС в местните избори и създаването на
ИВС изискват конституционна ревизия. По отношение на ДА такава ревизия се наложи заради „комюнотаризацията“ на разпоредбите от третия
стълб относно убежището и имиграцията. Така пристъпването към конституционни изменения се превърна в традиция. Чл. 88-1 предвижда, че
„Френската република участва в Европейските общности и Европейския
съюз, съставени от държави, които свободно, по силата на сключените
между тях договори са избрали да упражняват съвместно някои от своите
компетенции“. И всеки път, когато се окаже необходимо ново изменение,
конституционният законодател допълва Конституцията с разпоредби, които правят възможно новото прехвърляне на компетенции.
918. Въпросът за съотношението между Общностното право и националните
закони бе повод за дълга съдебна война между СЕО и Държавния съвет.
При това въпросът изглеждаше изяснен от чл. 55 на Конституцията, който утвърждава принципа на върховенство на международните договори
над вътрешните закони. Проблем относно предходните закони никога не
е възниквал. Спорове имаше около последващите закони. В решението
си от 1 януари 1975 г. относно доброволното прекъсване на бременността
КС отказа да се произнесе по конституционността на един договор (в случая ЕКПЧ) с последващия закон – според него този въпрос не подлежи на
конституционен контрол. Всъщност върховенството на международните
договори е относително. Относително, тъй като зависи от зачитането на
реципрочността от другите страни по договора и от приложното поле на
договора. Поради това КС, чиито решения имат абсолютна сила, не може
да се произнесе. Освен това един противоречащ на международен договор вътрешен закон не е непременно противоречащ на Конституцията
(décision № 74-54 DC du 15 janv. 1975). Аргументът за реципрочността обаче е неуместен, когато един договор – като например общностните договори – не се подчинява на принципа на реципрочността относно изпълнението на произтичащите от него задължения. И наистина КС, несъмнено
чувствителен към критиките на доктрината, повече не възпроизведе тези
мотиви в последващите си решения.
919. Приемайки обаче, че въпросът за върховенството не е част от контрола
за конституционосъобразност на законите, КС позволяваше на редовния
съдия да признава върховенството на международните договори дори
над последващите закони и че самият КС трябваше да даде пример за
това, произнасяйки се относно съобразеността на един изборен закон с
ЕКПЧ (décision du 21 oct. 1988 Elections dans la cinquieme circonscription
du Val d’Oise). След това, утвърждавайки ролята на редовия съдия, той
прие още, че „различните държавни органи, в рамките на своите компе-
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тенции, трябва да следят за прилагането на международните договори“.
Единственият случай, когато КС прие да се произнесе относно съобразеността на един закон с един международен договор, беше, когато законодателят тръгна директно срещу чл. 55, като отказа изрично да признае
върховенството на един международен договор над закона (décision №
86-216 DC du 3 sept. 1986). Той впрочем щеше да има още един повод
да се произнесе по подобен въпрос, когато при приемането на закон №
98-549 от 13 юли 1999 г. относно датата на започване на ловния сезон
законодателят съзнателно прие закон, противоречащ на Общностното
право, но КС не бе сезиран и въпросът бе разрешен в полза на Общностното право от редовия административен съд. Впрочем контролът за
върховенството тежи по същество именно на редовия съдия.
920. Редовите съдии бързо възприеха тази си роля. Няколко месеца след решението на КС от 15 януари 1975 г. Касационният съд вече даваше на основание чл. 55 предимство на международния договор пред последващия
закон (C. сass. 24 mai 1975, Jacques Vabre, Dalloz 1975, р. 497). От своя
страна, Държавният съвет още от 1968 г. отказва да се произнася относно
върховенството на общностните норми, тъй като според него, ако прилага
чл. 55, ще означава да осъществява контрол за конституционност, който според него е в компетенциите единствено на КС. Тази позиция стана
още по-трудно защитима след новите индикации от КС през 1988 г. (вж.
по-горе № 914). Така Държавният съвет се отказа от практиката си по делото Nicolo (CE Ass., 20 oct. 1989, rec. 190) и призна върховенството на
международния договор над последващия закон. По-късно разшири практиката си по отношение на общностните регламенти (CE, 24 sept. 1990,
Boisdet, rec. 250), а след това и на директивите (CE, 28 fév. 1992, Rothmans
international France et SA Philip Moris France, rec. 80).

Б. Положението в другите държави членки
921. Белгия адаптира конституцията си през 1970 г., за да предвиди предоставянето на компетенции на международни организации (чл. 34). Тя призна
върховенството на Общностното право през 1971 г. в решение на Касационния съд от 27 май по делото Le Ski (arr. cass., p. 959), основавайки
се на наличието на нов правен ред, създаден с Договорите, в рамките на
който ДЧ са ограничили своите суверенни права. Арбитражният съд обаче
смята, че е компетентен да се произнася относно конституционността на
законите за ратификация на договорите и на самите договори.
Люксембург признава върховенството на Общностното право над вътрешното право. То произтича от собствената му натура (Conseil d’Etat, 21 nov.
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1984, Pasicrisie luxembourgoise, vol. 26, p. 174). По същия начин върховенството на Общностното право не поражда никакви проблеми в Нидерландия – чл. 94 от нейната конституция съдържа изричното му признаване.
922. Положението в Германия е много по-сложно, тъй като тя има дуалистична
система и върховенството на Общностното право не е несъмнено. Макар
чл. 24 на Основния закон да предвижда възможност за трансфер на суверенни права на международни институции, чл. 79, § 3 защитава от каквато
и да било конституционна ревизия структурните принципи на Федералната република. Поради това не може да се избегне конфликтът между
общностните договори и гарантираните от чл. 79 принципи. Опит за разрешаване на това противоречие прави конституционната ревизия по повод
ратификацията на ДМ. Новият текст на чл. 23 специално визира ЕС като
„ангажиран със зачитането на демокрацията и правовата държава, на социалните и федеративните принципи, както и на принципа на субсидиарността и гарантиращ защита на основните права, същностно съпоставима
с предоставената от този основен закон“. Така разпоредбата позволява
прехвълянето на суверенни права чрез закон, одобрен от Бундесрата.
923. Конституционният съд на Германия призна върховенството, но запазва
резерви относно защитата на основните права (вж. по-горе № 76), както и
относно зачитането от Общността на нейните компетенции. Първоначално
той смяташе, че той може да контролира общностното право по отношение на основните права, докато Общността не разполага с изборен парламент със законодателни и контролни правомощия и с каталог на основните
права (Solange I, BverfGE 37 du 29 mai 1974). Това виждане трябваше да
еволюира през 1986 г. предвид развитието на самата ЕО, тъй като конституционният съд смяташе, че нивото на защита на основните права в ЕО
е достатъчно и отказваше да упражнява своя контрол, докато то остава
гарантирано (Solange II, BverfGE 73 du 22 oct. 1986). В решението си за
ДЕС съдът запази своето виждане, макар и не така ясно относно основните
права, като добави, че няма да признава върховенството, ако Общността
не действа в границите на своите компетенции, като в такъв случай си запазва правото за конституционен контрол (Maasrticht, BverfGE 89 du 12 oct.
1993). Възможните съмнения относно основните права бяха премахнати с
ново решение от 7 юни 2000 г., по което съдът прецизира ясно практиката
Solange II (BverfGE 2 BVL 1/97): „...от Общностното право и практиката на
СЕО не се изисква да предоставят същата защита в различните сфери на
основните права на Grundgesets..., конституционните изисквания ще са спазени и ако практиката на СЕО гарантира обща защита спрямо публичната
власт на основните права, които по същество трябва да бъдат зачитани
така, както налага Grundgesets... Това означава, че... конституционните ис-
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кания и преюдициалните запитвания продължават да са недопустими, освен ако в мотивите им не се доказва, че развитието на европейското право,
което включва практиката на СЕО, се оказва под изискуемото равнище на
защита на основните права, определено в резултат на решението Solange
II...“ За сметка на това по това дело Конституционният съд не казва нищо
– каква би била позицията му при евентуално приемане на общностен акт
извън общностните компетенции. Според практиката Maasrticht такъв акт
няма да се прилага във ФРГ. Това обаче би поставило под въпрос върховенството, ако СЕО – сезиран директно по чл. 230 или преюдициално
– е приел, че Общността има необходимата компетентност за приемането
на съответния акт. Възникналите неотдавна проблеми по екстрадирането
на национални граждани в рамките на европейската заповед за арест се
отнасят за конфликт не между рамковото решение на ЕС и Германската
конституция, а между националния закон по транспонирането на това решение, което няма директен ефект, и Конституцията. Националните органи на Германия трябваше да използват предоставените им възможности,
за да приемат национално законодателство, съобразено с Конституцията
(arret du 18 juillet 2005, 2BvR 2236/04).
924. Положението в Италия е близко до това в Германия. Наистина в Конституцията няма няма специфична разпоредба за ЕО или ЕС, освен чл. 11,
който позволява на Италия да осъществи ограничаване на суверенитета.
Именно на основата на този член Италия участва в ЕО и ЕС. По същия
начин като в Германия Конституционният съд изразява резерви относно
основните права, гарантирани от Конституцията и основните принципи на
конституционния ред (arrêt № 232/89 du 21 avril 1989, Fragd). С тази резерва
КС признава върховенството на Общностното право във връзка с решенията Costa и Simmenthal на СЕО, тъй като и двете засягат Италия. Решението
Frtontini, след решението Costa, признава върховенството на Общностното право над последващ вътрешен закон и забранява всякакви мерки по
въвеждането на общностен регламент във вътрешното право. Това е отстъпление от дуализма по отношение на Общностното право. Запазва се
обаче задължението на редовия съдия да сезира КС, когато е необходимо
да се установи несъвместимост. Това задължение отпадна след решението
Granital, в приложение на практиката Simmenthal, като се разрешава на редовия съдия да остави неприложена противоречащата национална норма,
без предварително да се сезира КС (arret 170/84 du 8 juin 1984).
925. В Обединеното кралство принципът за суверенитета на Парламента правеше трудно признаването на върховенството. The European Communities
Act от 1972 г. инкорпорира Общностното право във вътрешното. Прилагайки този закон, съдията презумира, че законодателят не е искал да проти-
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воречи на Общностното право и тълкува националното право съобразно
Общностното. От това следва, че върховенството няма да бъде абсолютно гарантирано, когато законодателят изрично и свободно нарушава Общностното право. Наистина съдията приема, че всеки закон трябва да се
тълкува като незасягащ правата, произтичащи от Общностното право, но
дали това ще важи и в случая, когато законодателят изрично и съзнателно се отклонява от European Communities Act, който не е нищо повече от
един обикновен закон? (По този въпрос вж. Lord Justice Laws, който ясно
потвърждава, че European Communities Act е един „constitutional statute“ и
приема, че проблем може да възникне единствено, ако един общностен
акт влезе в конфликт с едно основно право или право, което е конституционно или законово гарантирано (решение от 18 февруари 2002 г. Thoburn
v. Sunderland City Council).
926. При присъединяването си, Ирландия измени своята Конституция, за да
осигури зачитане на върховенството. Чл. 29, § 4, т. 3 предвижда: „Никоя
разпоредба на настоящата конституция не противоречи на нормите, актовете или мерките, приети от Общностите или техните институции със
силата на закона в държавите членки.“ Всички последващи изменения
на УД (ЕЕА, ДЕС, ДА) бяха предмет на конституционно изменение с референедум. Признаването на върховенството не породи особени трудности за националните съдилища.
927. В Дания чл. 20 от Конституцията позволява делегирането на правомощия на международните организации, с резервата за одобрение от Парламента (Фолкетинга) с мнозинство от 5/6 или с обикновено мнозинство,
но след референдум. Ратификацията на ДЕС обаче създаде известни
проблеми, тъй като референдумът от 2 юни 1992 г. завърши с негативен
вот. Едва след като държавните и правителствените ръководители в
Едимбург през декември 1992 г. се съобразиха със специалното положение на Дания, се проведе втори положителен референдум, позволяващ
ратификацията на ДЕС. Текстът от Едимбург с нищо не промени ДЕС и
се задоволява изрично да изброява вече приетите в ДЕС изключения в
полза на Дания. Върховенството на Общностното право в Дания не е
гарантирано, но, както в Обединеното кралство, националните юрисдикции презумират, че законодателят не иска да приема законодателство,
противоречащо на Общностното право. От решението на Върховния
съд от 6 април 1998 г. обаче следва, че ако един акт, макар и обявен
от СЕО за действителен, съдържа разпоредби извън компетенциите на
Общността, той няма да се ползва с върховенство. Според него същото
се отнася и за нормите и принципите на Общностното право, изведени
в практиката на СЕО.
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928. В Гърция чл. 28 на Конституцията признава върховенството на Международното
право над вътрешното, както и възможността за предоставяне на компетенции
на международни организации. Зачитането на върховенството на Общностното
право не породи никакви трудности пред националните юрисдикции.
929. Към момента на присъединяването си Португалия добави в Конституцията
си чл. 8, позволяващ на нормите, приети от международните организации,
да стават директно част от вътрешното право, ако това е предвидено в съответните учредителни договори. При апробацията на ДЕС този текст бе
допълнен, за да се позволи съвместното упражняване, с резервата за реципрочност и зачитане на принципа на субсидиарността, на определени правомощия, необходими за изграждането на ЕС. Националните юрисдикции
не срещнаха затруднения относно върховенството на Общностното право.
По повод изричното му закрепване в проекта за КЕ Португалия измени своята Конституция и я допълни с нова разпоредба, според която „разпоредбите
на договорите, които уреждат функционирането на ЕС, и нормите, приети от
неговите институции при упражняването на предоставените им компетенции, се прилагат във вътрешното право по начина, предвиден от Правото на
ЕС, при зачитане на основните права и демократичната правова държава“.
Тази разпоредба вдига конституционната бариера пред върховенството.
930. В Испания чл. 93 от Конституцията позволява трансфера на компетенции на една международна организация. Върховният съд обаче може да
контролира съвместимостта на съответните договори с Конституцията
и да изисква конституционни изменения, когато е необходимо. Именно
така се процедира по повод ДЕС във връзка с избирателните права на
европейските граждани за национални избори. Върховенството не създава особени трудности и редовият съдия може да остави неприложен
един последващ национален закон, без да е необходимо да сезира
Конституционния съд. Що се отнася до евентуалното върховенство на
Общностното право над Конституцията, ситуацията не е по-различна
от тази във Франция, макар начините за достигане до същите решения
да са различни. В декларацията си от 13 декември 2004 г. относно КЕ,
Конституционният съд на Португалия се позовава на конституционните
основи на Правото на ЕС, за да заключи, че правният ред на ЕС е съвместим с принципите и основните ценности на Испанската конституция.
В този контекст върховенството не е в противоречие с конституционния
примат. Предвид ограниченията, предвидени в чл. I-5 КЕ, всяко засягане
на принципите и основните ценности на Испанската конституция ще е
несъвместимо с договора и трябва да бъде санкционирано по предвидените в него начини. Затова конфликт между Общностния правен ред и
националния конституционен ред е трудно предвидим.
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931. Чл. 9 на Австрийската конституция предвижда трансфер на компетенции
на международни организации. При присъединяването си Австрия пристъпва към разгърната конституционна ревизия. Признаването на върховенството не създаде проблеми, макар австрийският Конституционен съд
да следва модела на германските си колеги относно основните права.
932. Във Финландия по повод присъединяването с мнозинство от 2/3 се приема
закон за инкорпориране на УД, който изрично признава върховенството.
Въпросът обаче не се разрешава така лесно в Швеция. Осъществената
конституционна ревизия позволява прехвърлянето на правомощия за вземане на решения на ЕО, при условие че Общностите гарантират защита
на основните права и свободи, равна на тази, която гарантират Конституцията и ЕКПЧ. Законът за присъединяването на Швеция признава валидността на Общностното право и инкорпорира принципа на върховенството. Остава открит обаче въпросът: могат ли националните юрисдикции да
контролират Общността дали действа в рамките на своите компетенции.
933. В повечето новоприсъединили се страни бяха направени конституционни изменения, за да се позволи участието в ЕС. Макар върховенството
на Общностното право над националното законодателство да е общоприето, все още е много рано да се прецени какви проблеми могат да
възникнат по отношение на националното конституционно право. Можем обаче да отбележим, че Естонската конституция съдържа защитна
клауза, според която Естония участва в ЕС „според основните принципи
на Конституцията“. В случай на конфликт тази разпоредба може да позволи да се защити върховенството на Конституцията. Полският Конституционен съд счете, че не е изключена възможността за конфликт между
общностна норма и Конституцията. В такъв случай полското правителство ще трябва или да предложи изменение на Конституцията, или в
краен случай да предприеме действия по оттегляне от ЕС. Последната
възможност обаче е силно смекчена от съществуването на принципа,
според който националното право трябва да се тълкува съобразно с Общностното, но не и в случаите, когато би се стигнало до противоречие с
„изричното съдържание на конституционните разпоредби“ (решение от
11 май 2005 г. Членство на Полша в ЕС). Полша срещна същите трудности като Германия относно екстрадирането на национални граждани
на основание европейска заповед за арест. Но и тук въпросът бе за съвместимостта с Конституцията не на рамковото решение, а на националното законодателство. Полският Конституционен съд показа волята си
за сътрудничество, като остави в сила полския закон в продължение на
18 месеца (Решение от 27 април 2005 г.).
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Раздел 2. Директен ефект на Общностното право
934. Директният ефект на Общностното право се корени в способността му
директно да създава права и задължения за частните лица – права и задължения, на които те могат да се позоват пред националния съдия, който има задължението да ги гарантира. Така Общностното право намира
своята пълна ефикасност с превръщането си в източник на законност във
вътрешното право, чието зачитане се осигурява от националния съдия.
Съществуването на директен ефект не е специфика само на Общностното право. Международното право също познава този феномен и Постоянният съд за международно правосъдие призна, че страните по един
международен договор могат да имат намерение неговите разпоредби
да пораждат последици по отношение на частните лица (CPJI, Avis du 13
mars 1928, Compétence des tribunaux de Danzig, série B, № 15). В международното право обаче директният ефект представлява изключение, докато
в Общностното право той е принцип. Това признаване на директния ефект
не позволява на ДЧ да имат последната дума при прилагането на Договорите. Щом като частните лица могат да се позовават на правата, които
им предоставя Общностното право, пред националните юрисдикции, те
лично стават участници в общностната игра и разполагат с възможност да
принудят националните власти да се съобразяват с Общностното право.
В този контекст ролята на националния съдия, разбира се, става основна.
Терминологията по отношение на директния ефект не е особено прецизна.
Някои употребяват като синоними понятията „директен ефект“ и „директна
приложимост“, а терминът „възможност за директно позоваване“ запазват
за случаите, когато частните лица могат да искат от националния съдия
защита на права, които черпят от Общностното право. За други предвид
практиката на СЕО терминът „директен ефект“ покрива случаите, когато
Общностното право създава права за частните лица. Обратно, разбирането за директна приложимост е по-специфично, тъй като между другото
включва и задължението за еднообразно прилагане. От един общностен
акт могат да възникнат и други последици, освен стриктния директен
ефект, като задължението за съобразено тълкуване на националното право с Общностното право. Това се отнася и за „приложимостта по изключване“, при която националният съдия е длъжен да остави неприложена
една национална мярка, която противоречи на общностна разпоредба,
като това не е непременно свързано с директния ефект, т.е. със създаването на права за частните лица. Тя може да произтича от задължителния
характер на акта и от действието на върховенството (вж. напр. CJCE, 19
sept. 2000, Linster, aff. С-287/98, Rec. I-6917).
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§ 1. Признаване на директния ефект от СЕО
935. Единствената форма на директен ефект, спомената в УД, се открива
в чл. 249 ДЕО, който определя, че регламентът е „директно приложим
във всички ДЧ“. Освен това от редакцията на чл. 81 и сл. ДЕО относно
конкуренцията следва, че те са предназначени да се прилагат спрямо
предприятията. Обобщаването на принципа на директния ефект обаче
бе направено от СЕО по делото Van Gend en Loos (CJCE, 5 février 1963,
Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec. p. 3).
936. Въпросът бе дали едно частно лице може да се позове пред холандски
съдия чл. 12 ДЕО (чл. 25 след измененията от ДА) относно забраната
за въвеждане на нови мита. Изводите на СЕО се основават отново на
специфичната природа на Общността и по-специално на нейните цели.
И тук неговият подход се различава от този на един международен съдия, който, вместо да се опре на основания от обективната природа на
организацията, би предпочел да изясни волята на страните. Сърцевината на концепцията на СЕО се основава на разбирането, че целта на
ДЕО е създаването на един общ пазар, чието функциониране засяга директно частните лица. Поради това Договорът не е просто споразумение
със задължения между страните, а създава директно права за частните
лица. Този извод се основава и на преамбюла на договора, който визира
народите на държавите членки, а също и на институционната структура
на Общността, с която страните са обвързани чрез ЕП и ИкоСоКо. Редом с това предоставената на СЕО роля да гарантира единството при
тълкуването и прилагането на Общностното право от националните съдилища чрез механизма за преюдициално запитване „потвърждава, че
ДЧ са признали на Общностното право годността техните граждани да
се позовават на него пред своите съдилища“. От този анализ на целите
и структурата на Общността, определени от Договора, СЕО извежда, че
„Общностното право,... освен да създава задължения в тежест на частните лица, е предназначено и да им предоставя права, които стават част
от техния правен патримониум“. Следователно те могат да се позовават
на тези права пред националните юрисдикции. Както върховенството,
така и директният ефект се основават на специфичната природа на
Договора. Изведен по повод разпоредби от самия Договор, директният
ефект отива далеч по-нататък и по отношение на правата, създадени с
други общностни актове, като регламентите, за които Договорът го предвижда изрично. Следователно от практиката на СЕО произтича една
презумпция за директен ефект.
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937. По делото Simmenthal СЕО резюмира своето виждане за последиците
от директния ефект в три аспекта:
– общностните разпоредби трябва „да разгърнат в пълнота своите последици по еднакъв начин във всички ДЧ“;
– те представляват „източник на права и задължения за всички, за които
се отнасят, било то ДЧ или частни лица, които са страни в правоотношение, уредено от Общностното право;
– „всеки съдия..., сезиран в рамките на своята компетентност, има, в
качеството си на орган на една ДЧ, задачата да защитава правата, предоставени на частните лица от Общностното право“.
938. Тази презумпция обаче не е достатъчна. За да може едно лице да се позове на един общностен акт, е необходимо актът да е годен за прилагане директно спрямо частните лица. Следователно директният ефект се
извежда от съдържанието на акта. По делото Ratti СЕО определя условията, при които един акт може да породи директен ефект (CJCE, 5 avril
1979, Ratti, aff. 148/78, Rec. 1629; CJCE, 29 sept. 1999, Modelo SGPS SA,
aff. С-6/98, Rec. I-6427). Разпоредбите на акта трябва да са безусловни и
достатъчно прецизни. Понякога се добавя, че трябва да са ясни. Всъщност това са изисквания, които често се оказват изпълнени, тъй като има
връзка между яснотата и прецизността, както и между безусловността и
прецизността. Впрочем що се отнася до прецизността, СЕО отсъди, че
необходимостта от разясняване чрез съдебно тълкуване не означава, че
нормата няма директен ефект (CJCE, 8 avril 1976, Defrenne, aff. 43/75, Rec.
455; CJCE, 17 mai 1990, Barber, aff. С-262/88, Rec. I-1889). По делото Van
Gend en Loos, СЕО бе принуден да тълкува чл. 12, за да се прецени дали
поведението на холандските власти попада в приложното поле на този
член. Водещият критерий за директния ефект е безусловността на акта.
Приложението на нормата трябва да е възможно, без да е необходима
последваща мярка на Общността или на ДЧ, така че частните лица да
бъдат пряко ангажирани без булото на допълнителни разпоредби. Това
условие е изпълнено не само когато мярката е приложима сама по себе
си, но и когато Общността или ДЧ нямат никаква свобода на преценка при
приемането на евентуални мерки по приложението и (CJCE, 16 juin 1966,
Lütticke, aff. 57/65, Rec. 293). Съществуването на срок преди влизането в
сила на акта също не засяга безусловността – просто актът ще породи
директен ефект едва след изтичането на срока. Това се отнася например
за множество разпоредби на Договора, чието прилагане зависи от изтичането на преходен период (CJCE, 17 déc. 1970, SACE, aff. 33/70, Rec.
1213). Накратко актът поражда директен ефект, когато приложението му
не е подчинено на никаква свободна преценка на Общността или на ДЧ.
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939. Понякога, особено по отношение на директивите, се смята, че за да породи директен ефект, актът трябва да създава права за частните лица.
Днес съдебната практика вече не споделя това виждане. Директният
ефект е обективен и частните лица могат да се позовават на него винаги, когато имат интерес да се обърнат към националния съдия. Както
един съдия може служебно да се позове на интерес от обществен ред
във връзка с незачитането на една национална норма, така той трябва
служебно да провери дали задълженията, произтичащи от една директива, са надлежно изпълнени, независимо дали тази директива създава
субективни права за частните лица или не (CJCE, 24 oct. 1996, Kraaijveld,
aff. 72/95, Rec. I-5403).

§ 2. Общностни норми, годни да проявят директен ефект
940. Директният ефект на Общностното право не се проявява по еднакъв начин при различните норми. За да го проследим и разберем вариациите
на неговия интензитет, е необходимо да следваме номенклатурата на
общностните актове.

А. Директен ефект на някои разпоредби
на Учредителните договори
941. СЕО прогласява директния ефект именно по повод ДЕО. Това, че някои
разпоредби на УД могат да произвеждат директен ефект за частните лица
в отношенията им с ДЧ или с други частни лица, не трябва да изненадва. В първия от тези случаи доктрината говори за вертикален директен
ефект, а във втория – за хоризонтален. Такива могат да бъдат разпоредбите относно конкуренцията, които се прилагат в отношенията между
предприятията, но също и някои основни разпоредби на договорите, чието
зачитане задължава частните лица поради изискванията на общия пазар
– свободното движение на лица и стоки, недискриминацията на основата
на пола. Други намират приложение само в отношенията между частните
лица и ДЧ, тъй като задълженията, които налагат, могат да бъдат изпълнени единствено от държавата. Такива са всички забрани за митнически
или количествени ограничения, разпоредбите относно съобщаването на
държавните помощи, забраните за ограничения на свободата на установяване или на движение на капиталите. Накрая, когато приложението на
определени разпоредби на договорите предполага преценка от институциите или ДЧ, те са лишени от директен ефект, тъй като не създават безусловни задължения.
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Б. Директен ефект на регламентите
942. Директният ефект на регламентите не трябва да подлежи на съмнение.
Той се проявява както в отношенията между ДЧ и частните лица, така и
в отношенията между самите частни лица. Фактът, че някои регламенти
предвиждат национални мерки по приложението им, не е пречка те да
пораждат директен ефект, тъй като това позволява на съдията да контролира съобразеността на тези мерки с регламента.

В. Директен ефект на директивите
943. По правило директивите не произвеждат директен ефект, тъй като са адресирани до ДЧ и трябва да бъдат транспонирани във вътрешното право.
Единствено мерките по транспонирането произвеждат последици в националния правен ред. Освен това транспонирането по принцип предполага
съществуването на възможност за преценка на ДЧ. Възможността частните
лица да се позовават на права, които се основават на директива, произтича
от националните мерки по транспонирането. Поради това признаването от
СЕО на възможност за директен ефект в директиви, макар и в много ограничени случаи, е парадоксално. То предизвиква множество противоречия,
още повече че ДЕО предоставя изрично директен ефект на регламентите,
но не споменава нищо за директивите.
944. Решенията на СЕО по делата SACE (CJCE, 17 déc. 1970, SACE, aff. 33/70,
Rec. 1213) и (CJCE, 4 déc. 1974, Van Duyn, aff. 41/74, Rec. 1337) извеждат
принципа за директния ефект на директивите. СЕО не отрича отсъствието
на директен ефект на директивите, тъй като те пораждат последици само
чрез мерките по транспонирането им и по принцип трябва да оставят свобода на преценка на ДЧ. Практиката на СЕО обаче очертава като особени
случаите, когато една ДЧ не е транспонирала или е транспонирала лошо
една директива в рамките на срока за това. В този случай – и единствено
в този случай – да се откаже директен ефект ще означава директивата да
се лиши от всякакъв полезен ефект, а според Договора тя е задължителен
акт. Наистина възможно е държавата да бъде санкционирана в рамките
на производството за нарушение на Договорите, но докато тече цялото
това производство, ще останат без защита правата, които частните лица
биха могли да черпят от директивата. В този случай възниква абсурдната
ситуация една ДЧ, която не е изпълнила задължението си да транспонира директивата в срок, ще може да противопостави това неизпълнение
на частните лица, за да се защити за неизпълнението на задълженията
си спрямо тях (CJCE, 19 janvier 1982, Becker, aff. 8/81, Rec. p. 53). Това е
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приложение на принципа nemo auditur turpitudinem suam allegans. В такъв
случай би трябвало националният съдия да може да приложи директивата
срещу държавата, която не е изпълнила задълженията си по нея. Необходимо е също съответните разпоредби да са годни да породят директен
ефект, т.е. да са прецизни и безусловни. Поради това директният ефект на
директивите се проявява само при изключителни условия. Както обявява
СЕО, този директен ефект представлява просто една минимална гаранция за частните лица: „Единствено при специални условия, по-специално
когато една ДЧ не е взела необходимите мерки, или е приела несъобразени мерки, може да се признае на частните лица право да се позоват на
една директива срещу тази държава. Тази минимална гаранция произтича
от обвързващия характер на задължението на ДЧ, наложено от директивата по силата на чл. 249, ал. 3, и не може да служи за оправдание на една
държава за това, че не е взела в предвидения срок адекватните на целта
на директивата мерки“ (CJCE, 2 mai1996, Commission c/ Allemage, aff. С253/95, Rec. I-2423). Последицата от това е, че директният ефект позволява на частните лица да се позоват на една директива срещу държавата, но
е невъзможно държавата да се позове на директния ефект на директивата
за задължения, произтичащи за частните лица. Следователно не е възможен „обратен“ вертикален директен ефект.
945. Разпоредбите на една директива с директен ефект не могат да се прилагат от едно частно лице в отношенията му с друго частно лице. Директният ефект е вертикален, а не хоризонтален. Логиката е проста – частните
лица не могат да носят отговорност за задължения, произтичащи от една
нетранспонирана директива, тъй като те не са виновни за това, че тя не
е транспонирана. Дълго време, тъй като не съществуваше задължение за
публикуване на директивите, частните лица въобще не можеха да знаят за
съществуването є. Точно колкото е приемливо едно частно лице, научило
за една директива, да може да се позове на нейните разпоредби срещу своята държава, на която директивата е била съобщена официално, толкова
е шокиращо да се наложат на частните лица задължения, произтичащи от
една директива, за чиито разпоредби те дори не знаят. ДЕС, разбира се,
подобри това положение, като наложи обнародването на адресираните до
всички ДЧ директиви, но СЕО прие, че това обнародване не представлява
достатъчен мотив за признаването на директен ефект между частните лица.
Този отказ от хоризонтален директен ефект често е критикуван. Смята се,
че той засяга единството на общия пазар. СЕО обаче отхвърля идеята за
хоризонтален директен ефект по много ясен начин – това би означавало „на
Общността да се предостави компетентност да възлага по директен начин
задължения на частните лица, докато тя може да прави това само когато
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е овластена да приема регламенти“ (CJCE, 14 juillet 1994, Faccini Dori, aff.
С-91/92, Rec. I-3325). По делото Mangold СЕО сякаш смекчава малко забраната за хоризонтален директен ефект, тъй като прилага директива в спор
между две страни относно трудов договор... (CJCE, 22 nov.2005, Mangold,
aff. С-144/04, все още непубликувано). Дали в този случай става дума за
изолирано решение или за загатването за една нова практика?
946. СЕО обаче разкрива още много възможности за прилагането на директивата. Първо, според него националният съдия трябва да тълкува националното право съобразно директивата по всички спорове, за да позволи задължителния характер на директивата да намери своя пълен полезен ефект
(CJCE, 13 nov. 1990, Marleasing, aff. С-106/89, Rec. I-4135 – именно това
доктрината нарича тълкувателен директен ефект). По-късно СЕО развива
много широко разбиране за това спрямо кои държавни органи е приложима
директивата – не само централните, но и децентрализираните общности
(CJCE, 22 juin 1989, Fratelli, aff. 103/88, Rec. 1839); публичните предприятия
(CJCE, 12 juillet 1990, Foster, aff. C-188/89, Rec. p. I-3313); държавата като работодател (CJCE, 26 février 1986, Marshal, aff. 152/84, Rec. p. 723). Най-сетне
при нетранспониране или неточно транспониране на директива може да се
търси отговорност от държавата, независимо дали нейните норми имат директен ефект (вж. по-долу № 973). В определени случаи пораждането на
директен ефект спрямо ДЧ може да има последици и за трети лица. Самата
ДЧ е тази, която трябва да се съобрази с тези последици в рамките на вътрешното си право (CJCE, 9 janvier 2004, Wells, aff. С-201-02, Rec. I-936).

Г. Директен ефект на решенията
947. Тук трябва да се разграничават решенията, адресирани до частни лица,
и решенията, адресирани до ДЧ. Първите несъмнено пораждат директен
ефект и техните адресати могат да се позовават на тях пред националните си съдилища. По отношение на вторите широко приложение намира
практиката относно директивите (CJCE, 6 oct. 1970, Grad, aff. 9/70, Rec.
825). Хоризонталният директен ефект следва да се изключи.

Д. Директен ефект на международните договори
948. Тук, както си му е редът, се прилагат правилата на международното право и директният ефект не е сред тях. Въпросът трябва да се решава
конкретно във всеки отделен случай. Страните по един договор са свободни да определят какво да бъде неговото действие във вътрешното
право. Ако те не направят това, съдът трябва да извлече тяхната воля
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от предмета и характера на договора. Както обявява СЕО, „една разпоредба на договор, сключен между Общността и трети страни, трябва да
се смята за имаща директна приложимост, когато от нейната редакция,
както и от предмета и характера на договора, произтича ясно и прецизно
задължение, което не е подчинено – по отношение на изпълнението или
последиците си – на никакъв външен акт“ (CJCE, 30 sept. 1987, Demirel,
12/86, Reс. 3719). Така СЕО призна директен ефект на разпоредбите на
споразуменията за асоцииране или сътрудничество.
949. Най-често поставяният пред СЕО въпрос несъмнено беше този за директния ефект на ГАТТ, а сетне на разпоредбите на СТО. СЕО отказа да признае директен ефект на разпоредбите на ГАТТ поради тяхната гъвкавост и
непълнотата на системата за разрешаване на спорове (CJCE, 12 déc. 1972,
International Fruit Co, aff. jointes 21-24/72, Rec. 1219). Той дори прие, че една
ДЧ не може да иска отмяна на общностен акт заради противоречие с разпоредбите на ГАТТ (CJCE, 5 oct. 1994, Allemagne c/ Conseil, aff. С-280/93, Rec.
I-4973). Разпоредбите на СТО се отличават от тези на ГАТТ по по-развитата
система за разрешаване на спорове. СЕО обаче прие, че дори при това положение остава много свобода за договаряне дори след установяването на
нарушение. Поради това признаването на директен ефект и контролирането на валидността на един общностен акт по отношение на нормите на СТО
може да доведе до създаване на пречки пред свободата на общностните
институции да се договарят в рамките на СТО. При това много от членовете
на СТО не признават директния ефект на разпоредбите на споразуменията
и решенията на Съвета. Законността на един общностен акт по отношение
на нормите на СТО обаче може да бъде контролирана, когато този акт цели
изпълнението на специална разпоредба на споразуменията или препраща
към конкретни техни разпоредби (CJCE, 22 juin 1989, Fediol, aff. С-69/89, Rec.
I-1781). Иначе казано, при отсъствието на директен ефект принципът за тълкуването на Общностното право в съответствие с международния договор
се прилага, доколкото е възможно (CJCE, 16 juin 1998, Hermиs, aff. С-53/96,
Rec. I-3603). Тези принципи, изведени относно СТО, се прилагат по отношение на всички международни договори на Общността.

§ 3. Директният ефект във вътрешното право на Франция
950. Ако директният ефект на регламентите никога не е бил оспорван от френските съдилища, с директивите въпросът стои по-различно. Френският Държавен съвет се противопостави на техния директен ефект, доколкото УД
не го предвиждат. В своето знаменито решение Cohn-Bendid ДС изключи
възможността за позоваване на една директива в подкрепа на иск срещу
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един индивидуален административен акт (СЕ Ass., 22 déc. 1978, Rec. 524).
Това решение никога не е поставяно под съмнение, но еволюцията на юриспруденцията доведе до ограничаване на действителното му действие.
951. Първо, доколкото не подлежи на спор задължителният характер на директивата, възможно е едно частно лице да противопостави посочените
в нея цели било на мерките, приети за изпълнението є, било на всеки
несъвместим с тези цели вътрешен акт. ДС прилага тези принципи към
предхождащите директивата актове, което позволява на частните лица да
искат от администрацията отмяна на предходен акт, противоречащ на целите на една директива. Както декларира ДС, националните власти „след
изтичането на срока за транспониране не могат нито да оставят в действие предходни актове, несъвместими с нейните цели, нито да приемат
последващи разпоредби, които противоречат на нейните цели“ (СЕ, 3 fév.
1989, Compagnie Alitalia, rec. 44). ДС смята, че задължението за прекратяване на приложението на предходни правни норми след изтичането на
срока за транспониране – независимо дали транспонирането е осъществено или не – се отнася както за писаните норми, така и за неписаните
принципи, ако противоречат на насоките на директивата (СЕ, 6 fév. 1998,
Tete, RFDA 1998, p. 420). Тази защита се отнася и за случаите, когато мерките по транспониране не включват една предвидена в директивата мярка
(СЕ Ass., 30 oct. 1996, SA Cabinet Revert et Badelon, rec. 980).
952. Тези разрешения се прилагат не само спрямо подзаконовите актове, но
и по отношение на законите. По делото Rothmans ДС оставя неприложен
законът по транспонирането на една директива, тъй като е несъобразен
с нея, както впрочем вече е установил СЕО. От това следва, че приетите административни мерки в приложение на този закон могат да бъдат
отменени поради липса на законово основание (СЕ Ass., 28 janv. 1992,
rec. 80). При това мерките по транспониране на една директива трябва
да се тълкуват в светлината на целите на директивата (CE, 22 déc. 1989,
Cercle militaire mixte de la caserne Mortier, RJF 1990, p. 103). Най-сетне
нетранспонирането на една директива или лошото є транспониране
ангажира отговорността на държавата (СЕ 28 fév. 1992, Societé Arizona
Tobacco et SA Philip Moris France, rec. 78). Невъзможността обаче да се
позовеш на една директива в иска за отмяна на един индивидуален административен акт се запазва. Единствената възможност за частното
лице е да използва средствата на възражението за незаконосъобразност, като се позове на несъобразеността на мерките по транспониране
на една директива с нейните предписания (СЕ, 8 juillet 1991, Giuseppe
Palazzi, rec. 276). Това решение оставя в действие празнотите, макар и
ограничени, относно защитата на частните лица, но е значителен прогрес в сравнение с практиката Cohn-Bendid.
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Глава III. Прилагането на Общностното право
от националните власти
953. Въпросът за прилагането на Общностното право от националните власти има капитално значение. На практика Общността не разполага с
необходимата компетентност относно директното прилагане на Общностното право в ДЧ. Наистина от нормативна гледна точка СМ или ЕК,
когато той є възложи изпълнителна компетентност, могат да имат власт
да определят начините на прилагане на общностното законодателство.
Общността обаче няма директен достъп до материалното изпълнение
на общностните норми и трябва да разчита на съдействието на ДЧ, дори
в области, изцяло в общностна компетентност. Общността например
има изключителна компетентност в митническата област, но контролът
над стоките на външните граници и събирането на митата практически
се осъществяват от националните власти. По същия начин конкретното
прилагане на общата селскостопанска политика и управлението на плащанията или контрола зависят от националните власти. Именно това
материално прилагане на Общностното право от националните органи
понякога се квалифицира като индиректна администрация.

Раздел 1. Принципите
954. Изпълнението от ДЧ на задълженията, произтичащи от Общностното
право, се основава на два фундаментални принципа. От една страна
– задължението за лоялно сътрудничество, от друга – институционната и процедурната автономия на ДЧ.

§ 1. Задължението за лоялно сътрудничество
955. Това задължение произтича от чл. 10 ДЕО (предишен чл. 5), който предвижда: „държавитечленки взимат всички общи и специални мерки, за да
осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от този договор
или от актовете на институциите“. Тази разпоредба, уреждаща т.нар. общностна лоялност, налага на ДЧ да не ограничават полезния ефект на
общностните норми и да вземат всички мерки, необходими за тази цел.
Те трябват не само да се въздържат от каквото и да било поведение,
противоречащо на Общностното право, но и дължат приемането на всяка
позитивна мярка, необходима за ефективното му прилагане в конкретните
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ситуации (CJCE, 21 sept. 1989, Commission c/ Grиce, aff. 68/88, Rec. 2965).
Този принцип се отнася за всички национални органи, включително, разбира се, съдебните власти, тъй като именно те трябва да гарантират на
частните лица правата, които черпят от Общностното право (CJCE, 22
fév.1980, Just, aff. 68/79, Rec. 501). СЕО прие, че задължението за сътрудничество налага една ДЧ да преразгледа влязло в сила решение на административния съд от последна инстанция, за да се съобрази с тълкуването, дадено от СЕО в резултат на преюдициално запитване, когато този акт
се основава на неправилно тълкуване на Общностното право и доколкото
според националното си право разполага с такава възможност. Всъщност
ако националното право не предвижда възможност за преразглеждане на
решение със сила на присъдено нещо, то националният съдия няма да е
длъжен да се произнася по едно влязло в сила съдебно решение, дори
ако то противоречи на Общностното право (CJCE, 16 mars 2006, Kapferer,
aff. С-234/04, все още непубликувано).
956. От това следва, че ДЧ разполагат с обща компетентност по прилагането
на Общностното право. Както подчертава СЕО, ДЧ имат правото „и по силата на чл. 10 задължението, да направят всичко необходимо, за да осигурят полезния ефект на съвкупността от разпоредби на един регламент“
(CJCE, 12 oct. 1970, Scheer, aff. 30/70, Rec. 1197). Щом като уредбата на
един регламент не е пълна, те ще осигурят прилагането му посредством
националните разпоредби по изпълнението му. Същото се отнася и по отношение на изпълнението на задълженията, произтичащи от директивите.
Според СЕО системата на Договорите, както произтича от чл. 10, предоставя именно на националните власти компетентността по изпълнението
на Общностното право.
957. Задължението за сътрудничество проявява своето значение особено
когато една общностна мярка се сблъсква със специфични трудности
и когато се оказва необходимо, в общ интерес да се реагира в нейна
подкрепа. Така по повод опазването на морските природни ресурси СЕО
оправда действията на ДЧ за защита на морските ресурси дори при отсъствието на общностна мярка: „ако необходимите мерки не могат да се
приемат в разумен срок на общностно равнище, ДЧ имат не само правото, но и задължението да действат в интерес на Общността“ (CJCE,
10 juillet 1980, Commission c/ Royaume-Uni, aff. 32/79, Rec. 2403). Това
правило се прилага и в областите на изключителна компетентност на
ЕО с резервата, че ЕК трябва да бъде приобщена в подготовката на
националните мерки (CJCE, 5 mai 1981, Commission c/ Royaume-Uni, aff.
804/79, Rec. 1045). Това виждане изпълнява ролята на общо правило,
когато е необходимо определено действие – чл. 10 предполага на ДЧ
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да се признае право да заместят при нужда общностния законодател,
когато той бездейства.

§ 2. Автономията на държавите членки
958. При отсъствието на специфични общностни разпоредби всяка ДЧ следва сама да определи начина за прилагането на Общностното право съгласно собствените си особености, така както прилагат националното си
право. Според формулировката на СЕО този въпрос е „изцяло от конституционната компетентност на всяка ДЧ“ (CJCE, 15 déc. 1971, International
Fruit Co, aff. jointes 51-64/71, Rec. 1127). Съдът особено тържествено
напомня това виждане през 1983 г.: „Доколкото Общностното право,
включително и общите му принципи, не съдържа общи разпоредби в
това отношение, националните власти могат да прилагат общностните
разпоредби съгласно разпоредбите за формата и по същество на националното си право.“ Но СЕО добавя едно ограничение: „това трябва
да се съчетава с необходимостта от еднообразно прилагане на Общностното право“ (CJCE, Deutsche Milchkontor, aff. jointes 205-215/82, Rec.
2633). Всъщност макар ДЧ да имат свободата да определят органите по
прилагането на една общностна норма, тази свобода не е абсолютна по
отношение на процедурните правила. Процесуалната автономия на ДЧ
е ограничена от изискването за еднообразно прилагане на Общностното право. Целта е да се избегне заради различни процесуални правила
да се стигне до засягане на единството на вътрешния пазар, което би
представлявало дискриминация на гражданите на ДЧ. Това е причината,
поради която, потвърждавайки процесуалната автономия на ДЧ, СЕО я
ограничава на основата на два принципа – този за ефективността и този
за еквивалентността (CJCE, 10 juillet 1997, Palmisani, aff. С-261/95, Rec.
I-4025). Двата принципа имат много общо, макар теоретично да могат
да бъдат разграничени. Всъщност в редица случаи еквивалентността е
средство за постигане на ефективността.

А. Принцип на ефективността
959. Той цели да препятства възможността една национална процесуална
норма да направи невъзможно или изключително трудно прилагането на
една общностна норма. Следователно трябва да останат неприложени
всички национални процедурни норми, които могат да имат такъв ефект.
Впрочем това задължение е една илюстрация на практиката по делото
Simmenthal (вж. по-горе № 912), при която СЕО прие, че национални-
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ят съдия не може да подчинява прилагането на общностната норма, в
случай на противоречие с национална, на задължението си по вътрешното право за предварително сезиране на Конституционния съд, който
да разреши проблема. Италианският съдия трябваше да се произнесе
сам и да остави неприложено италианското процедурно предписание.
Въпросът се постави също по отношение на възможността националният съдия да спре като временна мярка приложението на една национална мярка, чиято несъвместимост с Общностното право се претендира.
Сезиран с такъв въпрос от Камарата на лордовете – при условие, че
британският закон не позволява на съдията да спре приложението на
един национален закон, – СЕО отсъди, че „пълната ефикасност на Общностното право ще се окаже ограничена, ако една национална норма
може да попречи на националния съдия да приложи временни мерки за
гарантиране на пълната ефикасност на решението по същество, което
ще постанови по-късно“ (CJCE, 19 juin 1990, Factortame, aff. C-213/89,
Rec. I. 2433). Тази практика обхвана и временните мерки относно спирането на приложението на един национален акт по прилагането на общностен, когато общностната норма, на която той се основава, е предмет
на преюдициално запитване за валидност. Доколкото обаче тези действия съответстват на признатите на самия СЕО в рамките на едно бързо
производство по чл. 242 и 243 ДЕО, националният съд трябва да се съобразява с условията за прилагането им пред СЕО. Всъщност защитата
на частните лица трябва да е идентична, независимо дали те атакуват
валидността на една общностна норма или съобразеността на една национална с една общностна норма, тъй като и в двата случая спорът се
основава на общностна норма.
960. Ограниченията на процедурната автономия, базиращи се на необходимостта да се осигури ефективно прилагане на Общностното право, се
проявяват не само по отношение на временните мерки. Те могат да се
отнасят и за обхвата на съдебния контрол – и СЕО например налага едно
разширено разбиране относно данъчните измами с ДДС. Той приема, че
един чисто формален контрол няма да е достатъчен и че всички национални разпоредби, които препятстват един ефективен контрол, ще са неприложими (CJCE, 18 déc. 1997, Molenheide, aff. jointes C-286/95, С-340/95,
С-401/95, С-46/96, Rec. I-7281). Ограниченията на автономията могат да
се проявяват също спрямо тежестта на доказване, когато СЕО счете, например в материята на дискриминацията, че когато дискриминацията е
очевидна, може да се обърне тежестта на доказване в тежест на работодателя, за да се гарантира ефективното прилагане на общностната разпоредба за недискриминацията (постоянна практика, вж. напр. CJCE, 27
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oct. 1993, Enderby, aff. C-127/92, Rec. I-2433). Принципът за отговорността
на ДЧ за нарушаване на Общностното право също ограничава процесуалната автономия на ДЧ. Те са длъжни да предоставят на разположение на
частните лица адекватни правни способи за ангажиране на отговорността на държавата, за да защитят правата, които черпят от Общностното
право. Така например отсъствието на режим за отговорност за съдебни
решения по вътрешното право противоречи на възможността за търсене на отговорност от съдия, който нарушава Общностното право, и СЕО
препраща въпроса на ДЧ, подчертавайки, че именно те трябва да следят
националните процедурни норми да не „правят невъзможно или изключително трудно“ обезщетяването на вредите.
961. Една от областите, където принципът на ефективността намира найшироко приложение, е възстановяването на недължимо полученото и
възстановяването на неправомерно получените държавни помощи. Относно недължимо полученото, ако е очевидно, че съответното частно
лице трябва да може да си получи обратно сумите, взети неправомерно
от администрацията, най-често възникващият въпрос е за конфликта
между защитата на лицето и националните норми, например относно
давността, която може да препятства възстановяването на сумите. СЕО
се противопоставя на такива разпоредби, тъй като те правят изключително трудно прилагането на общностните норми (сред изключително
важната практика вж. по-специално CJCE, 24 mars 1988, Commission c/
Italie, aff. 104/86, Rec. 1799; CJCE, 2 fév. 1988, Barra, aff. 309/85, Rec. 355;
CJCE, 28 nov. 2000, Roquette frиres, aff. C-88/99, Rec. I-10481). Въпросът
дали все пак е възможно да се приложи погасителна давност по исковете за възстановяване на неправомерно взети суми в нарушение на една
директива, след като тя не е била транспонирана, получи положителен
отговор (CJCE, 2 déc. 1997, Fantask, aff. C-188/95, Rec. I-6783). По отношение на възстановяването на държавните помощи, несъвместими
с Общностното право, СЕО изисква да се вземе предвид общностният
интерес и отхвърля всяко позоваване на принципа за доверие в законодателството, когато държавата не е спазила общностната процедура за
предоставяне на помощи, по-специално като не е изпълнила задължението за съобщаване за тази помощ на ЕК (CJCE, 20 mars 1997, Alcan
Deutschland, aff. C-24/95, Rec. I-1591).

Б. Принцип на еквивалентността
962. Той предполага еднакви процедурни правила да се прилагат спрямо
делата, по които се прилага общностна правна норма, и спрямо тези,
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по които се прилага национална норма от същия характер. Макар да
се прилага по отношение на всички производства, този принцип създава по-малко затруднения за националните правосъдни системи от
предишния. Всъщност той изисква просто идентичност на приложимите
правила и неприлагане на процедури, които националното право иначе
не допуска (както е в случая по делото Factortame относно временното
суспендиране на прилагането на националния закон) или неприлагането
на национални процедурни правила (като например тези за изчисляването на сроковете). Именно при прилагането на принципа за еквивалентност националният съдия трябва да преразгледа едно противоречащо
на Общностното право съдебно решение, когато националното право
позволява това в случай на нарушаване на националните правни норми
(CJCE, 13 janv. 2004, Köhne & Heitz, aff. C-453/00, Rec. I-837; CJCE, 16
mars 2006, Kapferer, aff. C-234/04, още непубликувано).
963. Принципната трудност по прилагането на принципа се проявява при
преценката на еквивалентността, тъй като тя предполага приложимите
по висящото дело разпоредби и приложимите по други идентични дела
разпоредби да са съпоставими. Така относно влизането на европейски
граждани на британска територия СЕО трябваше да прецени дали режимът за решаване на спора трябва да е този, който се прилага спрямо
националните граждани, атакуващи административните актове, или пък
този, който се прилага при влизането в страната, на която са граждани.
За целта той трябваше да прецени кой от двата случая е съпоставим с
разглеждания. СЕО се произнесе в полза на общия режим на производства срещу административни актове, тъй като при влизането си в своята
ДЧ гражданите не могат да бъдат обект на мерки по експулсиране и са
в различно положение от гражданите на друга ДЧ (CJCE, 17 juin 1997,
Shingara et Radiom, aff. jointes C-65/95 et С-111/95, Rec. I-3343). На практика този принцип не налага да се приложи най-облагодетелстващата
национална норма, а само спрямо уредени от общностна норма спорове да не се прилагат различни процедурни способи от тези, които биха
били приложени в случаите, по които се прилага националното право.
964. Един от най-интересните аспекти на прилагането на принципа за еквивалентността засяга позоваването на аргументи от обществен ред. Всъщност СЕО счита, че когато вътрешното право налага на националния съдия служебно да се позове на основание, произтичащо от императивна
национална правна норма, същото задължение се отнася и до императивните общностни правни норми (CJCE, 24 oct. 1996, Kraaijveld, aff. С-72/95,
Rec. I-5403). Това правило изисква от националния съдия широко познаване на цялото Общностно право. Това е една от причините, поради които
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френският Държавен съвет не се позовава служебно на незачитането на
Общностното право (CE Sect., 11 janv. 1991, SA Morgane, AJDA 19911, р.
149). Аргументът за познанията на съдията обаче не изглежда особено
убедителен, тъй като трябва да се балансира защитата на правата, черпени от Общностното право, и задачата на съдията, и при това положение
в една правова държава навярно повече ще натежи първото...
965. Въпреки многократното потвърждаване на принципа на автономията СЕО
разгръща широка практика със съществени последици за националните
процедури. Наистина в повечето случаи не става дума за изменяне на
националното процесуално право, а за посочване на националния съдия
предпочитаните разрешения в рамките на предвидените процедури. Тук
не става дума за хармонизиране, а просто за избора на най-ефикасното
средство за осигуряване на ефективното и еднообразното прилагане на
Общностното право в рамките на съществуващата система. Само в много
редки случаи относно валидността на общностните актове (напр. относно
временните мерки или, както ще видим по-надолу, относно отговорността) общностният съдия налага на националния нещо като хармонизиране
на процедурните разпоредби. В такъв случай подледиците могат да са
твърде съществени и да предизвикат дълбоки изменения. Практиката на
СЕО по временните мерки обаче определено допринесе за изменяне на
националните системи, приложими по чисто национални дела.

Раздел 2. Санкции в случаи на нарушаване на Общностното право
966. Въпросът за санкциите е деликатен, тъй като засяга въпроса за компетентността на ЕО в тази област. Тук е необходимо да се прави разграничение между административните и наказателните санкции. В повечето
случаи санкциите се налагат от ДЧ съгласно принципа за индиректната
администрация. Към тази проблематика обаче следва да се добави и тази
за отговорността на държавата за нарушаване на Общностното право.

§ 1. Административни санкции
967. Договорите предоставят на Общността правомощия за директно санкциониране само в изключителни случаи. Най-общо административните санкции са предвидени в Общностното право, но ДЧ са тези, които ги налагат.

480

А. Санкции, налагани директно от Общността
968. Най-съществено приложение санкциите на Общността намират в областта
на конкуренцията. Чл. 83 (предишен чл. 87, § 2) ДЕО позволява на СМ да
налага глоби или периодични санкции, за да осигури зачитането на нормите
на Договора относно споразуменията между предприятия или злоупотребата с монополна позиция. Те са уредени в регламента от 16 декември 2002
г., който овластява ЕК да налага глоби за нарушаване на процедурните разпоредби и по същество по правото на конкуренцията (ОВЕС, L 1/1, 4 януари
2003). Глобите могат да стигнат до 1 % от оборота на предприятието. ПИС
може да бъде сезиран с иск срещу тези глоби. Макар да не представляват
наказателни санкции, те могат да се считат за такива от ЕСПЧ и чл. 6 на
ЕКПЧ относно справедливия процес може да се прилага спрямо тях. Наистина съдът в Страсбург приема, че такива санкции могат да се налагат от
един административен орган, ако могат да бъдат атакувани пред съд (Европейска комисия по правата на човека, Доклад от 30 май 1991 г., Société
Stenuit c/ France). От това следва, че във всички етапи на процеса трябва
да са гарантирани всички процедурни способи за справедлив процес. Във
всички случаи СЕО трябва да следи за зачитането на състезателния характер на санкционното производство. Самото събиране на глобите може да
бъде осъществено принудително от националните власти при прилагане на
чл. 256 ДЕО. Производството ще се осъществи по националния ред.
969. По същия начин чл. 110 ДЕО овластява СМ да приеме необходимите регламенти за прилагането на някои разпоредби от Устава на ЕСЦБ, сред които
се посочва чл. 19, § 1, който овластява ЕЦБ да налага санкции на кредитни
институции, които не зачитат нормите относно задължителните резерви. СМ
прие регламент относно уеднаквяването на общите правила по санкциите
(Регламент № 2532/98 от 23 ноември 1998 г., ОВЕС L 318/4 от 27 ноември
1998) и ЕЦБ прие мерки за прилагането му (Регламент на ЕЦБ № 2157/99 от
23 ноември 1999 г., ОВЕС L 264/21 от 12 октомври 1999).

Б. Административни санкции, изпълнявани от държавите членки
970. Общността може да налага административни санкции при нарушаване
на Общностното право, които най-често се изпълняват от ДЧ. Това е
възможно винаги, когато административните санкиции представляват
средство за реализиране на една общностна политика. Тази практика
е особено развита в рамките на ОСП поради множеството помощи, за
които трябва да се осигури добро управление, особено по отношение
на злоупотребите. Прилага се широко и в митническата политика. СЕО
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призна възможност да се нареди връщане на недължимо събрани суми
с лихвите по тях. Най-значимото му решение е това, по което той допуска възможността да се изключи от бенефициентите по една програма
един селскостопански производител, който е подал невярна декларация
(CJCE, 27 oct. 1992, Commission c/ Allemagne, aff. С-240/90, Rec. I-5383).
По същото дело той прие, че когато СМ възлага на ЕК правомощието
да приеме изпълнителни мерки, тя може да определя и санкции, дори
ако овластяването не предвижда това изрично. По този начин ЕК получи
широка санкционна власт. Разширяването на борбата срещу измамите
и защитата на финансовите интереси на Общността допринесоха за умножаването на административните санкции. Регламентът на СМ от 18
декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Общността цели хармонизирането на тези санкции с приемането на обща
дефиниция за нарушение, което може да бъде санкционирано, закрепвайки принципа за забраната на обратното действие, предписвайки давностен срок от 4 години, определяйки списък на санкциите, позволявайки спиране на санкцията в рамките на висящо наказателно производство
(ОВЕС L 312 от 23 декември 1995, с. 1). Става дума за обща рамка, която
очертава общ режим и се прилага, когато специфични разпоредби предвиждат възможност за налагане на санкции.

§ 2. Наказателни санкции
971. Неведнъж отбелязахме, че Общността няма компетентност да налага наказателни санкции, но може да иска ДЧ да приемат наказателни мерки за
осигуряване на доброто прилагане на Общностното право. Това не е пречка
една общностна разпоредба да урежда нарушение дори само в рамките на
дял VI във формата на хармонизация на санкциите на европейско равнище.
Така на 26 юни 1995 г. СМ прие конвенцията за защита на финансовите интереси на Общността, дефинирайки понятието за измама, засягаща финансовите интереси на Общността, и посочвайки ефективни и пропорционални
наказания, които могат да достигнат в най-тежките случаи до лишаване от
свобода. Първият протокол към тази конвенция засяга преследването на
корупцията на или срещу националните или общностните функционери, а
вторият протокол визира отговорността на юридическите лица. В рамките
на дял VI ДЕС на 29 май 2000 г. (ОВЕС L 140/3 от 3 май 2000 г.) бе прието
рамково решение за засилване на наказателните и други санкции срещу
разпространението на фалшива валута във връзка с пускането в обращение на еврото. За разлика от конвенциите, тук не е необходима ратификация. Спорният въпрос за възможността в Общностното право да се уреждат
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наказателни санкции бе разрешен наскоро от СЕО. След като СМ прие въз
основа на ДЕС едно рамково решение, предвиждащо наказателни санкции
в материята на престъпленията срещу околната среда (ОВЕС L 29/55 от 5
февруари 2003 г.), ЕК заведе дело, за да се установи, че въпросът е от компетентността на Общността. СЕО прие, че определянето на престъпление
срещу околната среда е от общностна компетентност. Наистина той не оспорва, че наказателното законодателство по принцип не е в компетентността на Общността, но приема, че общностният законодател все пак може да
се произнася, когато приемането на наказателни разпоредби е необходимо
за борбата срещу тежкото засягане на околната среда и за осигуряване на
ефективността на Общностното право (CJCE, 13 sept. 2005, Commission c/
Conseil, aff. C-176/03, още непубликувано). Не достатъчно добре мотивирано, това решение изобщо не позволява да се изведат добре неговите
последици. Дали то се ограничава само до околната среда на основание
хоризонтална клауза, според която околната среда обхваща всички общностни политики, както сякаш излиза от някои от съображенията? Отнася ли
се тя само за компетентността да се определят нарушенията в конкретната
материя или до въпроса за хармонизирането на наказанията. Несъмнено
отговорът ще дойде от новите дела, които съдът гледа в момента. Сигурно
е обаче, че СЕО разруши стената, която сякаш стоеше между Общността и
наказателното право. По този начин той посяга и на стълбовата конструкция
на ЕС, откъдето произтича и склонността му да се основава на някои клаузи
по дял VI (чл. 42), за да го „комюнотаризира“. Това обаче не може да стане
толкова лесно, тъй като се изисква не само единодушие в СМ, но и ратификация от ДЧ. При това КЕ, която извършва подобно „комюнотаризиране“,
включва защитни клаузи, които не съществуваха в дял VI ДЕС.
972. При липсата на специфични разпоредби в общностното законодателство
задължението на ДЧ да налагат санкции, за да осигуряват ефективното
приложение на Общностното право произтича от чл. 10 ДЕО. Както заявява СЕО, „когато общностната уредба не съдържа никаква специфична
разпоредба, предвиждаща санкции в случай на нарушение, или препраща към националните законови или подзаконови актове, чл. 5 (дн. чл. 10)
ДЕО задължава ДЧ да вземат всички необходими мерки, за да гарантират
действието и ефикасността на Общностното право“ (CJCE, 21 sept. 1989,
Commission c/ Grиce, aff. 68/88, Rec. 2965). В този случай нарушаването
на общностната норма трябва, съгласно принципа за еквивалентност, да
бъде санкционирано при условия, аналогични на тези, които се прилагат
за нарушаването на национална норма с подобно значение. Във всички
случаи наказанието трябва да бъде ефективно, убедително и съразмерно
на нарушението (CJCE, 10 juillet 1990, Hansen, aff. С-326/88, Rec. I-2911).
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СЕО многократно имаше повод да се произнесе, че в определени случаи
единствено една наказателноправна санкция може да бъде съразмерна и
убедителна. В случаите, когато се прилагат по повод Общностното право,
санкциите трябва да зачитат основните права. Това се отнася както за
наказателните, така и за административните санкции. Те трябва да допринасят за еднообразното прилагане на Общностното право, като запазват,
доколкото е възможно, наказателноправната компетентност на ДЧ.

Раздел 3. Отговорност на държавите членки за нарушаване
на Общностното право
973. Макар ДЕО да урежда производство пред СЕО за установяване на нарушение на договорите от ДЧ, той мълчи относно обезщетяването на
вредите, претърпени от гражданите в резултат на това нарушение. След
като първоначално смяташе, че въпросът е от вътрешната компетентност на ДЧ, СЕО разви богата практика относно отговорността на ДЧ.
Въпросът остава уреден от вътрешното право, но доколкото става дума
за нарушаване на Общностното, СЕО значително се намеси в режима
на отговорността, приближавайки го до уредения в ДЕО режим за извъндоговорната отговорност на Общността.
974. Принципът на отговорност на ДЧ бе изведен от СЕО през 1991 г. по повод
нетранспонирането от Италия на една директива. Липсата на транспониране лишава частните лица от възможността да се ползват от правата, които
им се полагат. Наистина те биха могли да се позоват пред националния си
съдия на тези от разпоредбите на директивата, които имат директен ефект,
но освен че този директен ефект не може да бъде хоризонтален (спрямо
други частни лица), то и не би могъл да се прояви по отношение на всички
разпоредби на директивата. Както отбелязва СЕО, директният ефект е само
една минимална гаранция и под въпрос остават както пълната ефикасност
на Общностното право, така и защитата на субективните права на частните
лица, ако те не могат да се ползват от право на обезщетение. Тази отговорност не е ограничена само до нетранспонирането или лошото транспониране на директивата, а може да се отнася до всяко нарушение на Общностното право. В този контекст принципът за отговорността на държавата е
„вътрешноприсъщ на Общностното право“ (CJCE, 19 nov. 1991, Francovich,
aff. jointes C-6 et 9/90, Rec. I-5357). Тази отговорност може да бъде ангажирана, независимо кой е държавният орган, извършил нарушението, и не
се изключва, ако това е националният законодател. Тук се възпроизвежда
класическото разрешение от Международното право, според което поведе-

484

нието на държавните органи винаги може да бъде вменено на държавата
и международният съдия не трябва да взема предвид характера и независимостта на един или друг орган в рамките на държавната структура. Това
разрешение се налага по още по-императивен начин в Общностното право.
Ако би било обратното, режимът на отговорността би могъл да варира в
зависимост от вида на органа, извършил нарушението, и така би се засегнало единството на Общностното право. „...От гледна точка на базовото
изискване на Общностното право, каквото е неговото еднообразно прилагане, ... задължението за поправяне на вредите, причинени на граждани,
не може да зависи от вътрешни разпоредби относно разпределението на
компетенциите (CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur еt Factortame III,
aff. jointes C-46 et 48/93, Rec. I-1134). СЕО уточнява, че държавата носи отговорност дори когато автор на нарушението е един съдебен орган, който се
произнася като последна инстанция: от съществените изисквания за защита
на гражданите, които черпят права от Общностното право, произтича те да
могат да получат от национален съд обезщетение за вредите, причинени
от нарушаването на техните права от един съдебен орган, действащ като
последна инстанция (CJCE, 30 sept. 2003, Köbler c/ Autriche, aff. C-224/01,
Rec. I-10239). СЕО подчертава, че искът за обезщетение не поставя под
въпрос силата на пресъдено нещо, тъй като има за цел обезщетяването
на претърпените вреди (що се отнася до евентуалното поставяне под въпрос на окончателния характер на едно съдебно решение, вж. по-горе №
955 и 962). Признаването на отговорността на държавата за нарушаване
на Общностното право представлява мощен индикатор за ДЧ, че трябва да
осигуряват пълната му ефикасност, особено по отношение на коректното
транспониране на директивите.
975. Условията за осъществяването на отговорността също са под силното
влияние на практиката на СЕО. Всъщност той смята, че защитата на
правата на лицата, черпени от Общ-ностното право, не трябва да варира според това дали нарушението е извършено от ДЧ или от една
общностна институция. Поради това отговорността на държавата се
подчинява на условията, които СЕО определя за отговорността на ЕО
на основата на чл. 288 ДЕО. Те са три на брой: нарушената норма
трябва да има за предмет предоставяне на права на частните лица;
нарушението трябва да е достатъчно определено; трябва да съществува пряка причинна връзка между нарушението и вредите.
976. Ако първото и третото условие са ясни, то изискването за достатъчна определеност на нарушението създава проблеми. То не се основава на вина,
тъй като разбирането за вина е твърде различно в различните ДЧ. СЕО
приема, че дори въпросът за вината да може да намери място в анализа
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на нарушението, тя не може да представлява самостоятелно изискване
(вж. цит. по-горе дело). СЕО дефинира едно „достатъчно определено нарушение“ като „открито и тежко нарушаване от една ДЧ или от една институция на границите на нейната свобода на преценка“ (вж. делото Brasserie
du Pêcheur еt Factortame III, цит. горе). Това нарушаване се установява
предвид множество фактори, като яснота и прецизност на нормата, обхват
на свободата на преценка, установимостта на намерението за нарушаване на нормата или причиняване на вреда; евентуалната незначителност
на грешката в правната преценка; евентуалното въздействие върху поведението на държавата на позицията на някоя общностна институция,
което да е позволило на държавата да смята, че не извършва нарушение;
приемането на норми или установяването или продължаването на национални практики, противоречащи на Общностното право. Разбира се, нарушението винаги ще е достатъчно определено при нетранспониране на директива (CJCE, 8 oct. 1996, Dillenkofer, aff. jointes C-178, 179 et 188-190/94,
Rec. I-4845), което е различно от недобро транспониране, при което ще е
необходима преценка на свободата на преценка, оставена на държавата,
и от неизпълнението на едно решение на СЕО за установяване на нарушение на Общностното право. Именно и само в случаите, когато на ДЧ е
оставена определена свобода на преценка, СЕО изисква нарушението да
е достатъчно определено – за да не се засегне упражняването на националните законодателни функции чрез непрекъснато търсене на отговорност в случаите на свобода на преценка. Когато нарушението е извършено от национална юрисдикция, СЕО определя, предвид изискванията на
правната сигурност и спецификата на правосъдната дейност, да е налице
очевидно нарушение на приложимото право (вж. цит. горе дело Köbler). В
конкретния случай националната юрисдикция първоначално е отправила
преюдициално запитване, сетне го е оттеглила по предложение на СЕО,
който є обръща внимание върху своя предходна аналогична практика.
Всъщност предложението на СЕО не засяга въпроса по същество. В своите решения СЕО не може да направи друго, освен да приеме, че недоброто
тълкуване на предходната му практика не може да се смята за очевидно
нарушение. При преценката на очевидността на едно нарушение трябва
да се вземат предвид яснотата и прецизността на нарушената норма, характерът на нарушението, отсъствието на малозначителност на грешката
при правната преценка и неизпълнението на задължението за отправяне
на преюдициално запитване. СЕО ясно посочва, че това виждане се основава на всички елементи на съдебния акт и не трябва да се изключват
грешките при преценката на фактите или доказателствата (CJCE, 13 juin
2006, Traghetti del Mediterraneo, aff. C-173/03, още непубликувано).
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977. Тези три условия са необходими и достатъчни. За останалото се прилагат
националните разпоредби. Принципът на еквивалентност налага същото
тълкуване като в случай на нарушаване на вътрешна норма, но принципът на ефективност изисква да остане неприложена всяка национална
норма, която ще направи получаването на обезщетение невъзможно или
изключително трудно. Периодът на обезщетяване започва с извършването на нарушението, а не например след влизането в сила на решение
за установяване на нарушението. Всъщност решението за започване на
производство пред СЕО за установяване на нарушение на ДЧ зависи от
преценката на ЕК. Правата на частните лица не следва да зависят от тази
преценка. Накрая, обезщетението трябва да е съответно на вредите, а
лихви се дължат, когато това е предвидено по вътрешното право.
978. Така практиката на СЕО значително ограничава процесуалната автономия
на ДЧ, създавайки нещо, което силно напомня на общ режим на отговорността. Поради това на някои ДЧ им се налага да изменят своята уредба
на отговорността на държавата относно нарушаването на Общностното
право, за да отговорят на изискванията на СЕО. Можем ли обаче да ограничим тези изменения само до Общностното право? Франция например
предвиди практиката на СЕО и призна невиновната отговорност на държавата (CE, 24 mars 1984, Alivar, AJDA 1984, p. 396), преди да пристъпи
към прилагането на общ режим за отговорността на публичната власт (CE,
28 fév. 1992, Arizona Products, AJDA 1992, р. 210) относно администрацията, но сякаш е много по-трудно да признае еднозначно отговорността на
законодателя (вж. напр. САА, 1 juillet 1992, Dangeville, JCP II. Jrp 1992, №
357, отменено на процедурно основание CE, 30 oct. 1996, Dangeville, AJDA
1996, р. 1044; относно обезщетяването на вреди от недължимо събиране
на данък и стриктното тълкуване на понятието за нарушение вж. C. cass.,
Societé Primistéres Reynord, 22 oct. 2002).
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Глава ІV. Актовете, приети в рамките
на дял V и VІ на ДЕС
979. Трудно би могло да се приеме, че на основата на дял V и VІ на ДЕС може
да се изгради един самостоятелен правен ред, съпоставим с общностния. Характерът на актовете и последиците им във вътрешното право са
принципно различни от общностните актове. Това се дължи на факта,
че за разлика от общностните договори, дял V и VІ уреждат специфични форми на сътрудничество между ДЧ. Наистина това сътрудничество
се осъществява в една общна институционна рамка и се подчинява на
специфични правила, предвидени в дял V и VІ, но не се основава на
същите принципи, на които се основава общностната интеграция. Върховенството не може да бъде напълно отречено, доколкото ЕС може да
приема задължителни актове, но директният ефект грижливо се избягва.
От това произтича дълбоко различна система.
980. Първоначално авторите на ДМ уреждат с почти еднаква терминология
номенклатурата на актовете по дял V и VІ. Практиката показа обаче,
че това сходство е дълбоко изкуствено, тъй като целите и приложното
поле на мерките в рамките на ОПВРС са много различни от тези в рамките на ПВР. ДА взе това предвид и прокара дълбоко разграничение
между двете области.

Раздел 1. Актовете, приети в рамките на Общата политика
по вътрешните работи и сигурността
981. Чл. 12 ДЕС разграничава общи принципи и общи насоки, общи стратегии,
общи действия и общи позиции. Към тази номенклатура се прибавиха и
изпълнителните решения по чл. 23 и споразуменията по чл. 24.
982. Общите принципи и общите насоки се определят от ЕСв. Това не са
обвързващи актове, а текстове, които насочват политиката на институциите и на ДЧ. Те се представят на ЕП от председателството, което
трябва да следи мнението на ЕП да се вземе предвид (чл. 21). Ако ЕСв
приемаше общи насоки на основата на ДЕС, след влизането в сила на
ДА този инструмент отстъпи място на общите стратегии.
983. ДА създаде категорията „Общи стратегии“. Чл. 13 предвижда те да се подготвят от СМ и да се приемат от ЕСв. Те се отнасят до областите, в които
ДЧ имат общи интереси. Идеята, която е в основата на тези стратегии,
беше да се улесни приемането на други актове по ОПВРС с квалифицира-
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но мнозинство. ЕСв определя в една обща стратегия целите и средствата за действие на ЕС в определена област. На тази основа актовете по
прилагането на тази стратегия се приемат с квалифицирано мнозинство.
Стратегията може да визира било определен географски район, било специфична сфера на действие (напр. правата на човека). Всъщност стратегиите, приети от ЕСв, досега визират само географски райони (Русия,
Украйна, Средиземноморието). Те изразяват политиката на ЕС в съответния регион. Съдържанието им често е предмет на дискусии със засегнатите трети страни. Общата стратегия е правен акт, тъй като той определя
действията на ЕС и позволява прилагането на квалифицирано мнозинство. Често обаче възниква въпросът дали ЕК може да бъде задължавана
с една обща стратегия. Трудно е да се отговори негативно. Председателят
на ЕК е член на ЕСв и участва в приемането на стратегията – следователно неговото съгласие обвързва ЕК. Наистина тя запазва определена
свобода по прилагането на актовете в общностната сфера, където има и
право на инициатива, но трябва да се съобразява с определените цели.
Създаването на този нов инструмент не постигна очакваните резултати.
Стратегиите са твърде общи по редакция, за да позволят реалното прилагане на квалифицираното мнозинство, и е необходимо те да излязат
от сянката на добрите намерения и да определят конкретни задачи. СМ
осъзна този проблем и обяви воля да се справи с него.
984. Общите позиции и общите действия са предвидени в чл. 14 и 15 ДЕС.
Разликата между двата вида инструменти е съществена. Според чл. 14
общото действие се използва, когато се смята за нужно едно оперативно
действие на ЕС. Актът определя целите, обхвата, средствата, условията
за осъществяване и евентуално продължителността на намесата на ЕС.
Общото действие може да бъде предмет на преразглеждане при промяна в обстоятелствата, независимо от предвидената продължителност.
То остава в сила, докато не бъде изменено, което не позволява на една
ДЧ едностранно да се позовава на променените обстоятелства, за да се
освободи от задълженията си по едно общо действие. То обвързва ДЧ
и те са длъжни – освен при извънредни обстоятелства – да уведомяват
председателството на ЕС за всяка национална позиция или мярка, с изключение на мерките по транспониране на общото действие, така че да е
възможно предварително съгласуване, ако е необходимо. Председателството има задачата да организира изпълнението на общото действие,
а ЕК участва активно. СМ може да поиска от ЕК да внесе предложение
относно прилагането. Ако задължителният характер на общото действие не предизвиква никакви съмнения, въпросът за неговия статус във
вътрешното право е покрит от мълчанието на договора. Наистина той
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споменава евентуалното транспониране, но това не означава, че винаги
ще е необходимо такова. Затова е наложително във вътрешното право
да се даде отговор на въпроса дали в определени случаи – като за всяка
международноправна норма – ще може да се признае директен ефект на
общите действия.
985. Общите позиции определят позицията на ЕС по определен проблем. Те
не предполагат специално приложение, но налагат на ДЧ да водят съобразено поведение. Както посочва чл. 15, „ДЧ следят за съобразеността
на своите национални политики с общите позиции“. Следователно не
трябва да се приемат мерки по изпълнението. ДЕС обаче споменава
тази възможност в своя чл. 23, § 2.
986. Накрая нека се спрем на двусмислието на термина „решение“. Използван като общо понятие, той обхваща всички актове по дял V (вж. чл. 23).
Но той може да има и по-специфично значение и да се прилага спрямо
актовете по изпълнението на едно общо действие или една обща позиция (чл. 23, § 2). ОПВРС познава също и други инструменти като резолюции, декларации на СМ или на председателството, но те по принцип
нямат обвързващ характер.
987. Актовете в рамките на ОПВРС се приемат с единодушие, с възможност
за въздържане. ДЕС обаче признава възможността една ДЧ да придружи
своя вот с формална декларация, чрез която посочва, че няма да прилага съответното решение. Ако ДЧ, които правят такава декларация, имат
повече от 1/3 от оразмерените гласове в СМ, актът не може да се приеме. Това е една от формите на opting out, предвидена с ДА, преди ДН,
който не измени тази разпоредба, да въведе засиленото сътрудничество в рамките на ОПВРС. По изключение от правилата за единодушието
може с квалифицирано мнозинство да се приемат общи позиции и общи
действия, които прилагат една обща стратегия. Основанието за това е
ясно. Доколкото целите са определени в общата стратегия, различията
между ДЧ ще се отнасят само до начините за осъществяване и могат да
бъдат разрешени с квалифицирано мнозинство. Чл. 23 обаче създава
една предпазна мрежа с възможността всяка ДЧ да се противопостави
на гласуването с квалифицирано мнозинство. В този случай СМ може с
квалифицирано мнозинство да реши да сезира ЕСв, който ще се произнесе с единодушие. Очевидно процедурата е сложна и гласуването с
квалифицирано мнозинство остава рядкост. То би могло да се използва по-често, ако общите стратегии са по-детайлни (вж. по-горе № 915).
Също с квалифицирано мнозинство и по същата процедура се приемат
решенията по прилагане на едно общо действие или обща позиция. Ни-
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кога не могат обаче да се приемат с квалифицирано мнозинство актове,
които засягат сферите на сигурността и отбраната.
988. ДА предвиди в чл. 24 възможност СМ да сключва международни договори с трети страни или международни организации. СМ се произнася с
единодушие по предложение на председателството. Съществуват съмнения относно характера на тези договори. За някои ЕС ще действа от
името на своите ДЧ и единствено те ще бъдат обвързани от договора поради липсата на правосубектност на ЕС. Други противопоставят факта,
че една ДЧ няма да бъде обвързана, ако заяви, че трябва да се подчини
на своите конституционни разпоредби, а другите ДЧ могат да решат временно да прилагат договора. Трети смятат, че възможността една ДЧ да
не се смята обвързана преди произнасянето на вътрешните є органи по
предвидения ред е просто едно процедурно изискване, което не изменя
с нищо факта, че съответния договор обвързва ЕС. ДН осветли положението в полза на второто разбиране. Първо, посочи недвусмислено, че
институциите на ЕС са обвързани от един такъв договор. После запази
възможността една ДЧ да не бъде обвързана от един договор, ако не са
съобразени конституционните є разпоредби, което означава, че в останалите случаи ДЧ са обвързани от договорите. Запазва се възможността
за предварително изпълнение. Въвежда се квалифицирано мнозинство,
когато договорът е в изпълнение на общо действие или обща позиция.
989. Въпросът за връзката между общностните компетенции и актовете по
дял V бе предмет на чести обсъждания. Днес обаче доктрината е единна – нищо не пречи такъв акт да засяга въпроси от общностната компетентност. В такъв случай обаче, ако се предвиждат общностни мерки,
тяхното приемане и прилагане трябва да са съобразени с правилата на
общностните договори, по-специално относно правото на инициатива на
ЕК. КЕ опрости номенклатурата на актовете и в рамките на ОПВРС не
предвижда други актове освен решения. Това опростяване обаче е привидно, тъй като терминът „решение“ обхваща различни неща: решения на
ЕСв относно стратегическите интереси и цели на Съюза (бившите общи
стратегии); решения на СМ относно определянето на осъществяването на
ОПВРС (бившите общи позиции и общи действия); оперативни решения.
Правото на инициатива принадлежи предимно на министъра на външните
работи, действащ по своя инициатива или по искане на ЕСв. Решенията
за стратегическите интереси и цели на ЕС, които могат да имат отношение
както към ОПВРС, така и към други области на външните отношения, се
предлагат съвместно от министъра на външните работи и ЕК.
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Раздел 2. Актовете, приемани в рамките на полицейското
и съдебното сътрудничество по
наказателноправни въпроси (ПВР)
990. ДА разнообрази номенклатурата на актовете, която първоначално следваше тази по ОПВРС. Стана ясно обаче, че общото действие не отговаря
на нуждите за сближаване на законодателството, което е широко използвано в наказателната материя. Дял VІ на ДЕС разграничава четири вида
актове: общи позиции, рамкови решения, решения и конвенции (чл. 34).
991. Общите позиции имат същата роля като в рамките на ОПВРС. Те определят политиката на ЕС по отношение на определен проблем. Договорът не дава никакви индикации за техния задължителен характер, но на
практика се прие, че спрямо ДЧ те ще имат същия ефект като общите
позиции в рамките на ОПВРС.
992. Инструментът рамкови решения много напомня на директивата. Той
цели сближаване на националните законодателства и задължава ДЧ по
отношение на резултата, като им оставя избор за средствата. Договорът
обаче изрично изключва всякакъв директен ефект на рамковите решения. Решенията се вземат с други цели, тъй като е изключено да служат
като инструмент за сближаване на законодателствата и да проявяват
директен ефект. Те обаче са задължителни. Въпросът за действието на
рамковите решения във вътрешното право бе разрешен от СЕО по делото Pupino (CJCE, 16 juin 2005, aff. C-105/03, още непубликувано). Той
изведе от обвързващия характер на решенията задължението за съобразено тълкуване от националния съдия при същите условия, като по
отношение на Общностното право. Мерките по прилагането на решенията се приемат с квалифицирано мнозинство, докато всички други актове
се приемат с единодушие. Можем да цитираме като пример решенията
за борбата срещу детската порнография в Интернет, за създаването на
европейски фонд за бежанците, за създаване на европейска организация за съдебно сътрудничество, за създаването на европейска полицейска служба и др. Преди приемането на рамкови решения или решения
СМ се консултира с ЕП. Той може да определи на ЕП максимален срок
за произнасяне, не по-къс от три месеца. При липса на становище на ЕП
след изтичането на този срок СМ може да приеме акта.
993. Конвенциите се приемат от СМ, поради което не е необходимо да бъдат
подписвани от представителите на ДЧ. На практика обаче все пак има
подписване, макар да не е съществено формално изискване. Конвенциите подлежат на ратификация, но ако не е предвидено друго, влизат в сила
в ДЧ, които са ги ратифицирали, когато станат повече от половината от
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всички. Урокът от ДМ е научен – не беше възможно влизане в сила, преди
да се получат всички ратификации. Мерките по приложението се приемат
с мнозинство от 2/3 от страните по конвенцията. Това, което ДМ предвиждаше само като възможност, вече стана правило. На практика предвид
сроковете за ратификация рамковите решения днес са много по-ефикасен
инструмент от конвенциите. Тези обвързващи за ДЧ конвенции трябва да
се разграничават от конвенциите, сключени от ЕС, които обвързват неговите институции и ДЧ (вж. по-горе № 988), за които се прилагат разпоредбите на чл. 24. И тук се изисква консултиране с ЕП по проектите за
конвенции. Конституцията за Европа „комюнотаризира“ стария дял VІ и
при него ще се прилагат европейският закон и европейският рамков закон.
Конвенциите между държавите се премахват като правен инструмент.
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Трета част
Контрол
994. Темата за контрола в ЕС препраща към доста различни ситуации. От една
страна, общностните договори уреждат от самото начало съдебен контрол, с който е натоварен СЕО. От друга страна, едно от главните правомощия, с които разполага ЕП, се състои в политическия контрол над ЕК.
Това правомощие е една от проявите на демократичния принцип в ЕО.
Последователните ревизии на УД не засягат тези правомощия на ЕП. Напротив, те утвърждават някои практики, които ЕП е развил на основата на
вътрешния си правилник. С въвеждането на системата за собствените ресурси и промените, които от 1975 г. засягат упражняването на бюджетната
власт в ЕО, бюджетният контрол се добавя към съществуващите форми
на контрол и постепенно се засилва.
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Дял I
Политически и бюджетен контрол
995. Задачата за политически контрол е поверена на ЕП. Що се отнася до
бюджетния контрол, той има разнообразни форми. Но същината на това
правомощие се поделя между Сметната палата и бюджетната власт,
съставена от ЕП и ЕС.
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Глава I. Политически контрол
996. ЕП е натоварен със задачата да упражнява политическия контрол над
дейността на ЕК. В самото начало ДЕО определя правомощието на ЕП
като правомощие за вземане на решения и контрол, което подчертава
ясно значението, което авторите на УД придават на функцията по парламентарен контрол (чл. 137 от ДЕИО в първоначалната му версия). Не
е изненадващо, че парламентарният контрол се упражнява спрямо ЕК и
че правата на ЕП по отношение на СМ са силно ограничени. Всъщност
за ЕП е трудно да претендира, че контролира дейността на една институция, чиито членове, които са част от правителствата на държавите
членки, черпят своята легитимност от подкрепата, която им гласуват
националните парламенти. По тази причина УД не оставят нито една
разпоредба под контрола на СМ. Малкото правомощия, с които разполага ЕП в тази област, се утвърждават с практиката и зависят до голяма
степен от добрата воля на СМ. Що се отнася до контрола на ЕК, правомощията, признати на ЕП, приличат много на тези, упражнявани от
националните парламенти спрямо националните изпълнителни власти.
Този контрол се упражнява под две основни форми по начин, по който
може да се различи контролът с цел осведомяване, от този с цел санкциониране. Разбира се, съществува връзка между двата вида контрол,
доколкото предоставената на ЕП информация може да му позволи да
постави под евентуално съмнение отговорността на ЕК.

Раздел 1. Контрол с цел информиране
997. Целта на този вид контрол е да позволи на ЕП да получи от ЕК и СМ информацията, която той смята за необходима за упражняването на дейността
си, и да изрази, ако желае, своето одобрение или неодобрение. За тази цел
по подобие на националните парламенти ЕП може да отправя въпроси, да
получава доклади и петиции и да назначава анкетни комисии.

§ 1. Запитвания
998. Според чл. 197 от ДЕО ЕП може да отправя писмени или устни запитвания към ЕК. Правото за отправяне на въпроси към СМ не е упоменато
в ДЕС, което показва, че СМ може само да бъде изслушан от ЕП. Но от
1962 г. СМ се ангажира да отговаря на въпроси, които биха му задали
представителите на ЕП. Този ангажимент се кодифицира и разширява
до политическото сътрудничество в тържествената декларация за ЕС
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от 19 юни 1983 г. от Щутгарт. Той се прилага и днес по отношение на
общата политика по външните работи и сигурността (чл. 21 ДЕС), както
и по отношение на сътрудничеството в областите на правосъдието и
вътрешните работи (чл. 39 ДЕС).

А. Писмени запитвания
999. Писмените запитвания могат да бъдат поставени от всеки член на ЕП и
биват предадени на съответната институция. Според вътрешния регламент на ЕП запитванията, които не изискват задълбочени изследвания,
се квалифицират като приоритетни въпроси и трябва да получат отговор
в срок от три седмици, като всеки депутат може да отправя едно приоритетно запитване месечно. Другите запитвания трябва да получат отговор
в рамките на шест седмици. Председателят може да определи даден въпрос като приоритетен или не. Ако отговор не бъде даден в упоменатия
срок, запитването се предава на компетентната комисия. СМ не се счита
за обвързан със сроковете, фиксирани едностранно от ЕП във вътрешния
му правилник. И все пак той се старае да отговаря бързо. Като индивидуален и леснодостъпен начин за информиране на парламентарния представител процедурата за писмени запитвания е много успешна. Така през
2005 г. са отправени 5036 писмени запитвания, 4493 от които са към ЕК и
543 към СМ (източник: годишен доклад на ЕК за 2001 г.). Запитванията и
отговорите са включени в публикация в серия С на Официалния вестник.

Б. Устни запитвания
1000. Устните запитвания могат да бъдат отправени само от комисия, политическа група или от тридесет и двама членове на ЕП, но конференцията
на председателите е тази, която подбира онези запитвания, които ще бъдат разгледани на заседание. Избраните въпроси се предават на ЕК поне
седмица, а на Съвета поне три седмици преди датата на заседанието, по
време на което ще бъдат разгледани, с изключение на въпросите, които се
отнасят до дял V и VI от ДЕС, на които СМ може да отговори в подходящ
срок, който не надхвърля три седмици. По време на заседание авторът на
въпроса може да се изкаже в рамките на 5 минути. Устните запитвания могат да доведат до депозирането и гласуването на резолюция. Въпросите и
отговорите се публикуват в протокола за дебатите на ЕП. През 2005 г. 80
устни въпроса са зададени на ЕК и 37 на СМ.
1001. От 1973 г. е определен един час (всъщност 90 минути), отреден за въпросите по време на всяка сесия. Тази процедура, вдъхновена от бри-
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танската практика, позволява на членовете да поставят малко преди
заседанието въпроси на ЕК и СМ. Въпросите трябва да бъдат кратки
и да не съдържат никаква оценка. Председателят на ЕП е този, който
трябва да определи въпросите, както и реда, по който ще бъдат разгледани. Ако парламентарният представител не присъства в момента на
разглеждане на въпросите, съответният въпрос отпада. След отговора
авторът на въпроса може с позволението на председателя да зададе
допълнителни въпроси (чл. 109 от регламента и Приложение II). През
2005 г. във времето, отредено за въпроси, са зададени 710 въпроса на
ЕК и 453 на СМ.

§ 2. Доклади
1002. Към процедурата с въпросите се прибавя и разглеждането на множество
доклади, депозирани от институциите. В началото единственият предоставян доклад е годишният доклад на ЕК, който предизвиква обширен дебат относно дейността на ЕО. Днес докладът се разглежда от парламентарните комисии и вече не води до дебат в пленарно заседание, освен
ако някоя комисия не желае да се разгледат в пленарно заседание някои
въпроси със специфичен или фундаментален характер. Множество специфични доклади съпътстват общия доклад: доклад за прилагането на
Общностното право (който предизвиква дебат), доклад за конкурентната
политика, доклад за състоянието на селското стопанство в ЕО, доклад за
регионалната политика и т.н., като не се броят различните частни доклади, наложени от вторичното право.
1003. ЕП разглежда също годишната програма на ЕК, тази за всяко председателство на СМ, доклада на председателството на Съвета за всяко
заседание на ЕСв, доклада на всяко председателство на СМ в края на
финансовата година и годишния доклад на ЕСв относно развитието на
Европейския съюз. Наличието на последния доклад е утвърдено в чл. 4.
ДЕС предвижда шест други доклада пред ЕП (прилагане на разпоредбите, отнасящи се до европейското гражданство, доклад на ЕЦБ, доклад
за напредъка в областта на политическата и социална хармонизация,
доклад за дейностите, извършени в областта на научните изследвания
и развитието на технологиите, доклад за развитието в техническата област, доклад на омбудсмана).
1004. ЕП разполага следователно с изчерпателна информация за дейността на
ЕО било по свое искане, било чрез представените му доклади. Той разполага със средства да запознае институциите и обществото със своята
оценка за дейността на ЕС, базирайки се на множество източници на ин-
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формация. В това отношение има по-скоро излишък, отколкото недостиг.
Разумно би било да се запитаме за начините да се постигне по-смислена
ситуация, в която различните доклади се свеждат до ограничен брой документи, които биха послужили за основа на един истински годишен доклад
за ЕС, без нещо да забранява тези няколко доклада да включва приложения с обяснения, обобщаващи онова, което е налично в разпръснат вид в
различни документи. Със сигурност така би било по-добре от гледна точка
на ефикасност и прозрачност.

§ 3. Петиции
1005. Правото да се представят петиции е присъщо на парламентарните демокрации. Следователно не е изненадващо, че от самото начало, докато УД запазват мълчание, ЕП включва това право във вътрешния си
правилник. Чл. 194 ЕО въвежда правото на петиция в УД, като го предоставя не само на гражданите на ЕС, а и на всяко физическо и юридическо лице, пребиваващо постоянно или временно в някоя държава
членка. ДЕС уточнява също, че авторът на петицията трябва да бъде
пряко засегнат от предмета є и че тя трябва да засяга тема, свързана с
дейността на ЕО. Последното уточнение изключва петициите, отнасящи
се до дял V и VI от ДЕС. Процедурата с петициите би могла да се конкурира с институцията на омбудсмана. Неговата компетентност обаче се
простира върху по-ограничено поле от това, което покриват петициите,
доколкото тя се отнася единствено до случаите на лоша администрация,
но пък съществуват широки възможности за намиране на пресечни точки между петициите и жалбите, отправени към омбудсмана.
1006. След като се прецени тяхната допустимост, петициите се разглеждат от
специална парламентарна комисия. Ако тя сметне за необходимо и ако
петицията е от компетенциите на омбудсмана, комисията може да я препрати към него. В този случай, ако авторът на петицията е съгласен, тя
ще бъде разгледана от омбудсмана, сякаш е жалба, отправена към него.
Ако комисията по петициите сметне, че темата си заслужава, тя може да
представи доклад или резолюция пред ЕП с оглед тяхното приемане. ЕП
е този, който трябва след това да провери какви отговори на доклада са
дадени от институциите, към които е бил препратен.

§ 4. Анкетни комисии
1007. ЕП не е чакал чл. 193 ЕО да уреди съществуването на временни анкетни
комисии, за да създаде такива на базата на вътрешния си правилник. Но
утвърждаването в ДЕС на правото на ЕП да създава анкетни комисии
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позволява официалното признаване на статута им и изясняването на
деликатния въпрос за правомощията на тези комисии по отношение на
институциите и на ДЧ. Според ДЕС начините за упражняване на правото
на анкета са определени с взаимно съгласие от ЕП, СМ и ЕК именно с
решението от 19 април 1995 г. (JO L 113/2 du 19 avril 1995).
1008. Задачата на анкетните комисии е да разглеждат твърденията за нарушение или за лоша администрация при прилагането на Общностното право. Това е област, която в една степен покрива правомощията на ЕК, а в
друга – дейността на омбудсмана. Тази формулировка изключва всякаква
анкета в областите на дял V и VI от ДЕС. Освен това с цел да избегне
всякаква намеса в течаща съдебна процедура една анкета не може да се
провежда, ако „твърденията са представени пред някоя юрисдикция и докато процедурата не е завършила“. Свикването на анкетна комисия може
да се случи по молба на една четвърт от членовете на ЕП за период от 12
месеца, удължим на два пъти с по три месеца.
1009. Ако комисията желае да изслуша по време на работата си национални или
общностни служители, последните трябва да получат разрешение от органа, който представляват, за да могат да се явят. Това разрешение може да
им бъде отказано поради причини със секретен характер или пък свързани
с обществената или националната сигурност, така както ги определя националното или общностното законодателство. Служителите свидетелстват от
името на и по инструкции на органа, към който се числят, и остават обвързани от задълженията, наложени им от техния статус, а именно професионалната тайна и конфиденциалността. Членовете на институциите или на националните правителства могат да бъдат поканени да се явят. Употребата на
термина „поканени“ показва, че не са задължени да свидетелстват пред дадена комисия. Но противно на написаното в текста правната служба към ЕП
смята, че по отношение на чл. 5 може да се предвиди такова задължение
(Доклад на анкетната комисия за ESB, PE 220/def/A, анекси). Работата на
комисията приключва с доклад, който позволява гласуване на резолюция.
След влизането в сила на ДЕС бяха създадени две анкетни комисии, които
предадоха докладите си – единия, засягащ транзитния режим на Общността
(JO C/7 от 12 януари 1996 г.), а другия – спонгиозната енцефалопатия (JO
C/239 от 17 август 1996 г.). Задълженията, които обвързват функционирането на анкетните комисии, карат Парламента да използва скъпернически
този механизъм. Той предпочита да свиква „обичайните“ временни комисии, чието функциониране е много по-гъвкаво. Любопитен е фактът, че за
провеждането на анкета по обвиненията, отправени към Комисията на Жак
Сантер, е предпочетено прибягването до една комисия ad hoc, съставена от
избрани членове извън ЕП, а не до анкетна комисия.
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Раздел 2. Санкционен контрол
1010. Този вид контрол се упражнява по отношение на ЕК. Юридически той
приема формата на вот на недоверие. Но нерядко ЕП използва гласуването по освобождаването от отговорност по изпълнението на бюджета,
за да постави под съмнение управлението на ЕК.

§ 1. Вот на недоверие
1011. Още от началото на съществуването на ЕО Договорите осигуряват на
ЕП правото да критикува ЕК относно управлението є (чл. 201). Според
ДЕО вотът на недоверие се отнася за управлението на ЕК, което пък означава, че последната не може да бъде упреквана за факти, които нямат
връзка с начина, по който тя упражнява правомощията си по Договора.
Вотът на недоверие визира цялата колегията и съгласно принципа за колегиалност индивидуалната отговорност на представителите на ЕК пред
ЕП е недопустима. Това обаче не изключва индивидуалната отговорност
на последните пред председателя на ЕК. Той може с подкрепата на колегията да помоли даден представител на ЕК да подаде оставка. На
практика ЕП избягва да подканва председателя да иска оставката на
един от колегите си. В този случай, ако председателят откаже или пък
ако не получи подкрепата на мнозинството от членовете на ЕК, ЕП не би
имал друг изход, освен да откаже или да замеси цялата колегия.
1012. Докато ДЕО не предвижда условия за внасянето на вот на недоверие, правилникът на EП изисква писменото му депозиране от поне една десета от
членовете на ЕП. Когато го получи, председателят информира за това ЕП
и започва да тече срок от 24 часа, след който може да бъде проведен дебат. Според чл. 201 недоверието се гласува с мнозинството на две трети
от подадените гласове и на членовете, съставляващи ЕП. Гласуването е
явно и поименно. По този начин правилникът осигурява време за размисъл
на парламентарните представители преди гласуването на предложението,
за да избегне внасянето и после гласуването му под влияние на настроението по време на заседанието. Решението обаче трябва да бъде взето в
рамките на 72 часа, с което се избягва отрицателният ефект, който може да
има за ЕК един дълъг период на несигурност по отношение на резултата
от процедурата. Конституцията възпроизвежда някои процедурни правила
и уточнява, че вотът на недоверие е публичен и не може да се провежда
преди по-малко от 3 дни след внасянето на предложението (чл. III-340).
1013. Недоверието води до колективна оставка на ЕК. Последната обаче ще
продължи текущите дейности до подмяна є. Тя вече не може да пред-
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приема нови инициативи и трябва да се ограничи до чисто административна функция. Последната включва упражняването на функциите є на
пазител на договорите, по-специално по отношение на конкуренцията и
на помощите за държавите и вземането на решения, чиято цел е осигуряването на континюитет на общностните дейности (фиксиране на селскостопанските цени, продължаване на текущите международни преговори и т.н.). Всъщност недоверието има за последица нещо различно от
доброволната оставка, която не засяга правомощията на ЕК. При тези
условия можем да се запитаме относно основателността на декларацията за недопустимост на председателя на ЕП за вота на недоверие срещу
Комисията Сантер след оставката є. Като се има предвид различното
естество на правните последици на едно недоверие и на една оставка и
независимо от въпроса, дали е била удачна, някои смятат, че гласуването на недоверие все още има смисъл въпреки оставката. От друга страна, е трудно да се сложи край на функциите на една ЕК, която сама се
е отказала от функциите си. Имайки предвид необходимите срокове за
назначаването на една нова ЕК, управлението на текущите дела може
да продължи няколко месеца.
1014. ЕП използва умерено възможността да прибягва до вот на недоверие.
От първото внесено такова предложение през 1972 г. това право е било
използвано 11 пъти и 5 от тези предложения са били оттеглени, преди да
се стигне до гласуване. Никой вот на недоверие никога не е получавал
необходимото мнозинство. Единствената ЕК, която си е тръгнала преди
изтичането на мандата си – Комисията Сантер, – подава оставка доброволно, но навярно иначе щеше да се изправи срещу вот на недоверие.
Но не затова не можем да кажем, че вотът на недоверие не е ефикасен.
Той служи повече като средство за възпиране поради простата причина, че съществува, а не поради употребата му. Всъщност заплахата от
евентуално недоверие може да накара ЕК да бъде по-възприемчива към
волята на ЕП. Той пък може по-лесно да ползва това оръжие, още повече че не се изправя пред никакъв риск, след като УД не предвиждат
разпускането му.

§ 2. Освобождаване от отговорност за бюджета
1015. Чл. 276 от ДЕО отрежда на ЕП правото да освобождава ЕК от отговорността за бюджета (вж. по-долу № 1026). Съществуват опити за отъждествяване на отказа за освобождаване от отговорност на бюджета с вота
на недоверие. Всъщност ако този отказ може да се появи като непризнаване на политиката за изпълнение на бюджета, водена от ЕК, то той не
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съдържа никакво юридическо задължение за оставка. ЕК е тази, която
трябва да предвиди последиците от това, което може да се представи и
като политическо бламиране и по време на отказа за освобождаване от
отговорност през 1984 г. ЕК, която наистина приключва тогава мандата
си, не счете за необходимо да подаде оставката си. ДЕС засилва правомощията на ЕП, уреждайки задължението на ЕК да си сътрудничи с ЕП
в рамките на контрола на изпълнението на бюджета и като му налага да
изготвя доклад за становищата относно наблюденията на ЕП по време
на вота за освобождаване от отговорност (чл. 276). ЕП използва широко
тези си права, за да упражнява натиск върху ЕК, използвайки доклада за
освобождаване или заплахата от отказ за освобождаване.
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Глава II. Бюджетен контрол
1016. Кризата, която довежда до освобождаването на Комисията Сантер, кара
институциите да засилят акцента, поставен с договора от Маастрихт,
върху бюджетния контрол на дейностите на ЕО. Последвалите доклади
на Сметната палата и тези на комитета от независими експерти, номиниран от ЕП и ЕК вследствие на твърденията за измама, лошо управление
и непотизъм, формулирани срещу някои членове на ЕК, довеждат до
уреждането на дълбоки промени в процедурата по контрол. Контролът
на изпълнението на бюджета се извършва на всички етапи от бюджетната процедура. По принцип съществува разлика между вътрешния
контрол, който се извършва в момента на изпълнението на разходите,
и външния контрол, осъществяван от бюджетния орган и Сметната палата, която се намесва обикновено след изпълнението на бюджета.

Раздел 1. Вътрешен контрол
1017. Вътрешният контрол копира до широка степен познатите модели на
вътрешно право и се появява в момента на решението за изпълняване
на даден разход. Базира се на класическата разлика между разпоредител и счетоводител. В отговор на делата, които довеждат до разпускането на Комисията Сантер, анкетните правомощия по отношение на измамата са значително променени в рамките на създаването на Европейска
комисия за борба с измамите.

§ 1. Разлика между разпоредител и счетоводител
1018. Разпоредителят е първият елемент от веригата за изпълнение на бюджета. Той е този, който преценява удачността на действието и осъществява разхода. Той проверява дали действието е необходимо и осъществимо. Проверката му засяга точността на бюджетното начисление,
наличието на средства на разположение, правомерността на разхода и
това, дали той съответства на принципа за добро финансово управление. Всяка институция трябва да разполага с вътрешен одитор, натоварен със задачата да я консултира относно качеството на системите за
управление и контрол.
1019. Счетоводителят извършва плащанията. Като последен елемент във
веригата за изпълнение на бюджета той е единственият, който борави
със средства и по тази причина е отговорен за управлението им, докато
институцията не го освободи от отговорност.
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§ 2. Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
1020. ОЛАФ е изграден на основите, поставени от организацията за борба с
измамите, която бе служба на ЕК. Създаването му е една от последиците от кризата с Комисията Сантер (rиglement CE n° 1073/1999 du 25
mai 1999, касаещ борбата с измамите, JO L 161 du 31 mai 1999, p. 1).
За разлика от предшественика си ОЛАФ, макар и част от службите на
ЕК, се ползва с пълна независимост от тях. Директорът му се посочва
от ЕК, която съгласува избора си с ЕП и СМ. Той не може да изисква
инструкции от правителствата или институциите и разполага с правото
на иск пред СЕО срещу мерките на ЕК, които биха поставили под въпрос
неговата независимост. Той предава доклад за дейността си на ЕП, СМ,
ЕК и Сметната палата.
1021. ОЛАФ има за задача да провежда административни разследвания, отнасящи се до измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на ЕО. Той трябва да бъде информиран
за евентуалните случаи на измама. Той може да провежда разследвания
срещу служителите и членовете на институции и органи, извършили сериозни нарушения или неизпълнили професионалните си задължения. В
рамките на вътрешните за ЕО проверки той има достъп до цялата информация, притежавана от институциите, както и до техните местни
представителства. Той може да изиска и устна информация. В случай на
привличане под отговорност на едно лице то бива информирано, стига
само анкетата да не изисква абсолютна тайна или пък да не се налага
прибягването до средства за разследване, които са от компетенцията на
дадена национална съдебна власт, в който случай събирането на информация може да бъде отложено. ОЛАФ може също така да извършва с помощта на националните власти външни анкети в условията, предвидени
от общностното законодателство. Той действа, спазвайки правилата за
конфиденциалност и за защитата на личните данни. За да се позволи на
ОЛАФ да упражнява дейността си във всички институции, е сключено междуинституционно споразумение между ЕП, СМ и ЕК и тези три институции
приемат вътрешните мерки, предназначени да улеснят контрола. Според
някои парламентарни представители тези мерки засягат имунитета им и
атакуват в СЕО вътрешните мерки, приети от ЕП. В решението си от 26
февруари 2002 г. Съдът обявява иска за недопустим, тъй като ищците не
са пряко и индивидуално засегнати. Те могат да атакуват индивидуалните изпълнителни, ако сметнат, че те засягат компетенциите им (дело Т17/00). От своя страна ЕИБ и ЕЦБ са атакували приложимостта на регламента относно ОЛАФ поради тяхната независимост. СЕО преценява, че
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случаят не е такъв и че независимостта на банката не изключва това тя да
бъде подчинена на Общностното право и на контрола на ОЛАФ (arrêt du
10 juillet 2003, affaire С-100/11, Commission c/ Banque centrale européenne,
все още непубликувано). Дейностите на ОЛАФ се контролират редовно от
един надзорен комитет, съставен от пет независими външни лица, назначени с мандат от три години, който може да бъде подновен веднъж.
1022. На края на една проверка ОЛАФ изготвя доклад, съдържащ препоръки за
следващите действия. Тези доклади притежават същата сила като докладите на националните контролни органи. Според случая те се предават на
засегнатата институция или държава членка. Директорът трябва да бъде
информиран за последиците по тези доклади, когато става дума за вътрешни дела. Той може да предава на националните съдебни власти информацията, събрана по време на вътрешните анкети.

Раздел 2. Външен контрол
1023. Външният контрол е поверен на Сметната палата и на ЕП. Функциите на
двете институции се допълват, доколкото докладът на Сметната палата
е основен елемент при упражняване на освобождаването от отговорност за бюджета.

§ 1. Контрол на Сметната палата
1024. Контролът на Сметната палата е последващ, т.е. след изпълнението на
бюджета. Целта му е да провери бюджетната и счетоводна правомерност на финансовите операции на ЕО, както и спазването на принципа
за добро финансово управление. За тази цел Сметната палата изготвя годишен доклад. Процедурата започва на 1 юни в годината, която
следва изпълнението на бюджета, когато ЕК изготвя финансов отчет,
който описва ситуацията до 31 декември и съдържа анализ на финансово управление. На тази база на 15 юли Сметната палата представя на
институциите съображенията, които според нея трябва да фигурират в
доклада. На 31 октомври институциите връщат отговорите си на Сметната палата. Докладът на палатата, придружен от отговорите, се предава
тогава на институциите и се публикува в Официалния вестник. Сметната
палатата изготвя също годишните доклади за ЕОВС и за децентрализираните органи на ЕО. Тя може също така да изготвя специални доклади
по своя собствена инициатива и да дава становища по молба на някоя
институция.
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1025. ДЕО налага на Сметната палата да предоставя декларация, гарантираща надеждността на отчетите, както и законосъобразността на описаните операции (чл. 248). За тази цел Сметната палата проверява извадка
от бюджетните пера и плащания и преценява степента на надеждност
на отчетите. Тази декларация може да бъде положителна или да е съпътствана от известни резерви, когато СП няма достъп до необходимата
информация или броят на констатираните грешки е значителен.

§ 2. Освобождаване от отговорност за бюджета
1026. Освобождаването от отговорност е последният етап от бюджетния контрол. С него завършват отчетите за разглежданата финансова година.
За тази цел отчетите, финансовия баланс и докладът на Сметната палата се разглеждат от СМ и ЕП преди 30 април в годината, която следва
годишния доклад на Сметната палата. СМ с квалифицирано мнозинство
отправя препоръка към ЕП за освобождаване от отговорност на ЕК. ЕП
се произнася относно освобождаването от отговорност. В рамките на
обсъждането, което представлява политически контрол на изпълнението на бюджета, той може да изслуша ЕК и да є поиска допълнителна
информация. ЕП може да приеме, отложи или откаже освобождаване от
отговорност. Липсата на мнозинство в полза на освобождаването води
до отхвърлянето му, както липсата на мнозинство за дадено предложение за отказ налага приемане на освобождаването. ДЕО не предвижда
отказ от освобождаване, но ЕП отказа освобождаването от отговорност
за финансовата 1982 г. Тогава бе силно желанието отказът от освобождаване да се отъждестви с вот на недоверие срещу ЕК. Но за това няма
достатъчно основание (вж. по-горе № 985). Мнозинството, необходимо
за отказа от освобождаване, не съответства на високото мнозинство,
необходимо за приемането на вот на недоверие (мнозинство от членовете на ЕП и две трети от подадените гласове). Несъмнено ЕК не може
да бъде спряна да понесе политическите последици от един отказ от
освобождаване и да сметне, че трябва да подаде оставката си. Отказът
сам по себе си обаче няма никаква последица върху мандата на ЕК. ЕП
често отлага вота за освобождаване било защото смята, че се нуждае
от допълнителна информация, било като използва това оръжие, за да
накара ЕК да промени някои от процедурите си.
1027. Гласуването за освобождаване може да бъде съпроводено от забележки. Според чл. 276 от ДЕО ЕК трябва да направи всичко възможно, за да
даде отговор на тези забележки, както и на коментарите, съпътстващи
препоръката на ЕС. По искане на ЕП или на СМ Комисията изготвя до-
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клад за взетите мерки по бележките и коментарите. Този доклад е адресиран и до Сметната палата. С гласуването за освобождаване приключва бюджетната година и това позволява освобождаване от отговорност
на счетоводителя. То не произвежда други правни последици.
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Дял ІІ
Съдебен контрол
1028. Според СЕО поради това, че Европейската общност е правова общност,
всички актове на нейните институции следва да бъдат подчинени на съдебен контрол. Но СЕО разполага единствено с предоставена компетентност и не може да действа извън нейните граници. Следователно неговата
дейност е ограничена до различните видове производства, предвидени в
Договора. Договорът предоставя широка гама от механизми за защита: отмяна на неправомерни актове, възражение за законност, установяване на
неправомерно бездействие, извъндоговорна отговорност, установяване на
нарушение на договорите, запитване по преюдициален въпрос за тълкуване
или преценка за валидност, към които следва да се прибавят и специалните
механизми на защита, предвидени в рамките на отделни политики или в
рамките на различни договори между държавите членки. Този комплекс от
механизми за съдебна защита е утвърден в практиката на Съда „като завършена система от форми и процедури на контрол“ (CJCE, 23 avril 1986, les
Verts c/ Parlement, aff. 294/83, rec. 1339). В рамките на тази цялостна визия
СЕО, от една страна, утвърждава самостоятелността на всяка форма на защита, а, от друга страна, организира системата, така че да бъдат избегнати
случаите на противоречие между тях. Тази цел кара Съда няколко пъти да
постави духа на системата над буквата на договора, за което свидетелстват
например неговите решения относно активната и пасивната легитимация на
Парламента или тълкуването, което дава относно атакуемите актове.
1029. Конкурирането на различни форми на защита е особено видно в контрола относно действителността на общностните актове, тъй като отмяната
на един неправомерен акт може да бъде искана чрез пряк иск за отмяна
на недействителен акт, чрез възражение за законност или чрез запитване за преюдициално заключение. Искането за установяване на неправомерно бездействие има за предмет противоправното неизвършване
на определени действия от страна на общностна институция, а искът
за обезщетение за вреди се основава на неправомерно причинени от
Общността щети. Да се позволи на ищеца да избира произволно между
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различните механизми на защита, би довело до пренебрегване на специфичните характеристики на всеки тип иск. В хода на поставени пред
него случаи СЕО естествено се ориентира към изграждането на обща
картина на формите на защита, като определи в нея точното място на
всеки вид производство. Така възражението за законност не може да
бъде използвано, за да се оспори действителността на актове, на които
ищецът е бил адресат и следователно е можел да атакува пряко. Да
се приеме за допустимо подобно искане, би имало за последица да се
позволи повторното откриване на изтекли срокове, с които е обвързано упражняването на искането за отмяна на неправомерни актове, и да
бъде засегната правната сигурност, свързана с определянето на тези
срокове (CJCE, 12 octobre 1978, Commission c/ Belgique, aff. 156/77, rec.
1881). Що се отнася до извъндоговорната отговорност на Общността,
искът за обезщетение може да бъде основан на вреди, причинени от даден неправомерен акт. Като отчита, че искът за отмяна на неправомерен
акт и искът за обезщетение са самостоятелни средства за защита, СЕО
отказва да подчини допустимостта на иска за обезщетение за вреди на
предварителната отмяна на съответния акт (CJCE, 2 décembre 1971,
Zuckerfabrik Schöppenstedt, aff. 5/71, rec. 975). Това същевременно не
изключва обявяването за недопустим на иск за обезщетение за вреди,
насочен към цели, които би следвало да бъдат постигнати чрез иск за
отмяна, който не е използван като средства за защита (CJCE, 15 juillet
1963, Plaumann, aff. 25/62, rec. 199; CJCE, 12 décembre 1979, Wagner, aff.
12/79, rec. 3657). Съдът е определил също, че допустимостта на иска за
обезщетение за вреди не е подчинена на предварително установяване
на неправомерно бездействие (CJCE, 28 avril 1971, Lüticke, aff. 4/69, rec.
325). Що се отнася до искането за установяване на неправомерно бездействие, то не може да има за предмет отказа на Комисията да открие
производство за установяване нарушение на Договорите, защото по
този начин би се открил непряк достъп за частните лица до това производство. То не може да бъде използвано и за да им позволи да атакуват
като неправомерно бездействие отказа да бъде оттеглен или отменен
един неправомерен акт, който те не са обжалвали или не са имали право да оспорват в рамките на производство за отмяна, тъй като по този
начин би се открил паралелен път на защита (CJCE, 10 décembre 1969,
Erdiana, aff. 10 et 18/68, rec. 459). Освен това, за да урегулира използването на различните средства за защита, СЕО определя, че действителността на един акт не може да бъде оспорвана чрез поставяне на
преюдициален въпрос, ако страна по съответното дело е пропуснала
да упражни правото си да предяви иск за отмяна (CJCE, 9 mars 1994,
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Textilwerke Deggendorf, aff. C-188/92, rec. I-833). Това решение се налага
от нуждата да бъде гарантирана правната сигурност.
1030. Стремежът да се запази автономността на всяка форма на защита не
пречи между тях да възникват случаи на взаимодействие. Така например
действителността на един и същ акт може да бъде оспорвана от различни
страни било чрез иск за отмяна, било чрез запитване по преюдициален
въпрос относно действителност на акта. Възможно е също така един и
същ акт да бъде предмет на иск за отмяна и на иск за обезщетение. Някои
големи дела, като тези за общностния режим на бананите, за рекламите
на тютюневи изделия, са свързани с използването на различни форми на
защита според избора на засегнатите страни. Съдът има задължението
да провери случаите, които са поставени на неговото внимание чрез рационален анализ, което не винаги е лесно, поради съществуването на две
нива на правораздаване – СЕО, към който могат да се обръщат държавите членки, и ПИС, който може да бъде сезиран от частноправните субекти.
Съединяването на делата, спирането на дело от СЕО или ПИС, отводът
на ПИС в полза СЕО предоставят решения в тази посока (вж. чл. 47 от
Устава на СЕО). При всички положения това предполага, че преценката на
действителността ще се осъществява по еднообразен начин във всички
случаи, независимо какъв е конкретно избраният път на защита. По същия
начин е трудно да бъде избегнато припокриването между производството
за установяване нарушение на договорите и производството по тълкувателни преюдициални запитвания. В действителност по пътя на тълкувателен преюдициален въпрос може да бъде получен отговор относно съобразността на националното право с Правото на Европейските общности
(CJCE, 25 juin 1997, Procédures pénales c/ Tombési, affaire C-304/94, 330/94,
324/94 et 224/95, rec. I-3561). Следователно Съдът има отговорността да
осигури управлението на системата от средства за правна защита по такъв начин, че те да представляват една свързана цялост, но също така
да осигури баланса между волята на авторите на Договорите, правото на
ефективна съдебна защита, като по този начин се гарантира нейното пълноценно функциониране. В този контекст ще бъдат разгледани основните
предвидени форми на защита, като оставим настрани жалбите на служителите на Общността, чиято основна особеност е, че те следва да бъдат
предхождани от предварително запитване, адресирано до този, който има
властта да назначава, като правото на жалба може да бъде упражнено
едва след изчерпването на тази процедура срещу акта, който се явява основание за жалбата, или след изричното отхвърляне на това запитване.
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Глава І. Пряк контрол за законност
1031. Оспорването на действителността на един общностен акт може да бъде
осъществено чрез пряко сезиране на СЕО от заинтересованото лице, но
то може да следва и от поставянето на преюдициален въпрос относно
действителността на акта от национален съд. Втората форма на оспорване на действителността на общностните актове ще бъде разгледана
в частта за производството по преюдициални въпроси (вж. № 1090).
Прекият контрол за законност се осигурява чрез три производства: иск
за отмяна на неправомерни общностни актове, който позволява заинтересованото лице да постигне отмяна на неправомерния акт; иск за
установяване на неправомерно бездействие, който позволява да бъде
санкционирано непредприемането на действия, които следва да бъдат
извършени по Общностното право, и възражението за законност, извънредно средство, което дава възможност на ищеца да постави въпроса
за действителността на един регламент с оглед на неприлагането му в
рамките на конкретен спор.

Раздел 1. Производство за отмяна на неправомерни актове
1032. Класически инструмент в контрола относно действителността на общностните актове, производството за отмяна на неправомерни актове е
уредено в чл. 220 от ДЕО. То е ограничено от двумесечен срок от съобщаването или публикуването на акта или в случая, в който не е налице
нито съобщаване, нито публикуване – от фактическото узнаване на акта.
За дата на публикуване за нуждите на производството се счита датата на публикацията в официалния вестник. Жалбата няма суспензивен
ефект, въпреки че отлагането на изпълнението може да бъде поискано
като обезпечителна мярка в самостоятелно искане. Ако може да бъде
подадена жалба срещу всеки общностен акт, то това не може да се направи от всяко лице. Физическите и юридическите лица нямат правото
да атакуват винаги даден акт, дори когато имат правен интерес. Това
положение е резултат от липсата на разграничение в Договорите между
законодателните и изпълнителните (административните) актове. Ако в
държавите членки, в частност във Франция, производството по отмяна
на административни актове е широко достъпно, оспорването на законодателните актове обикновено протича по специална процедура, предполагаща намесата на конституционната юрисдикция. Да се допусне
обжалване на общностните актове от широк кръг субекти означава да се
разреши оспорването на действителността на всички общи актове, неза-
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висимо дали имат законодателен или изпълнителен характер. Въвеждането на разграничение между законодателните актове и изпълнителните
мерки ще позволи да бъде разширен достъпът на частни лица до производството по контрол правомерността на общностните актове, като
се отчете особеният характер на законодателните актове. Оспорването
на тяхната действителност може да бъде запазено както досега за определен кръг привилегировани субекти (държави членки и институции).
За сметка на това тяхната правомерност може да бъде поставена под
въпрос индиректно по пътя на преюдициално запитване или възражение
за законност. Към настоящия момент обаче общностната система не е
достигнала такава степен на съвършенство и разглежда в общ порядък
всички актове с общ характер, независимо дали имат законодателен или
изпълнителен характер. При това положение ограничаването на достъпа до производството за отмяна на неправомерни актове по отношение
на частните лица е неизбежно, въпреки многото критики, особено от
страна на адвокатурата. Един по-широк достъп би направил задачата
на СЕО значително по трудна от гледна точка на ефективността. Поради това той е трудно приемлив в настоящия контекст. От друга страна,
недостатъците на настоящото решение без съмнение се преекспонират,
тъй като случаите, в които правата на частните лица не могат да намерят защита по друг път, са ограничени. Доколкото внася яснота по
отношение разграничаването на законодателни и изпълнителни актове,
Конституцията открива възможност за разширяване допустимостта на
жалби на частни лица, като се предоставят гаранции, че СЕО няма да
бъде претрупан с такива производства.

§ 1. Атакуеми актове
1033. Чл. 230 от ДЕО предвижда, че СЕО осъществява контрол относно законосъобразността на „актове, приети съвместно от Парламента и Съвета,
актове на Съвета, на Комисията и на Европейската централна банка,
с изключение на препоръки и становища, както и по отношение на актовете на Парламента, предназначени да породят последици за трети
лица“. За да бъде атакуем, един акт следва да бъдат удовлетворени три
кумулативно дадени условия: актът да съществува, актът да бъде приет
от някоя от институциите и, на трето място, да бъде предназначен да
поражда правни последици.
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А. Унищожаем акт
1034. Изискването актът да съществува изглежда логично само по себе си,
защото Съдът не може да отмени акт, който не съществува. Това условие не предполага само жалбоподателят да посочи оспорвания акт. То
предполага и че нищожните актове не могат да бъдат отменени, като
при наличие на такъв акт жалбата ще бъде определена като недопустима, а отмяната ще бъде заменена с обявяване на нищожността на акта.
Концепцията на нищожността се възприема от Общностното право в
решението по делото Société des usines а tubes de la Sarre (CJCE, 10
décembre 1957, aff. jointes 1/57 et 14/57, rec. 201). Въпреки че СЕО никога
не се е отклонявал от това решение, това е единственият случай, при
който е констатирана нищожността на общностен акт. В действителност
Съдът има определени резерви спрямо нищожността, защото тя има
за резултат липсата на каквито и да е действителни правни последици
и рискува да доведе до сериозни усложнения, ако съответния акт се е
прилагал продължително време. Както казва СЕО: „…актовете, които се
характеризират с толкова тежък порок, че са абсолютно несъвместими
с общностния правен ред, не пораждат никакво правно действие, дори
временно, т.е. следва да се разглеждат като нищожни. Това изключение
има за цел да гарантира баланса между две основни изисквания, понякога противоречащи си едно на друго – стабилността на правоотношенията и зачитането на законността“ (CJCE, 15 juin 1994, Commission c/
BASF E.A., aff. C-137/92 P, rec. I-2555). В това дело СЕО заменя обявената от ПИС нищожност на един акт с отмяна. В този контекст концепцията
за нищожността се използва изключително внимателно, единствено в
„крайни случаи“, ако трябва да се повтори формулата на СЕО от същото дело. От тази гледна точка обявяването на нищожност предполага
наличието на сериозни пороци. Съдията трябва да следи служебно за
нищожността на даден акт и да я констатира, независимо от изтичането
на срока за атакуване на съответния акт.
1035. Друг особен случай е свързан с хипотезата, когато авторът на акт, като
установява неговата недействителност, го оттегля, докато трае производството пред СЕО. В този случай жалбата следва да бъде обявена за
недопустима. Същевременно Съдът допуска, че производството може
да продължи, ако жалбоподателят има правен интерес да получи отмяна на акта (CJCE, 18 décembre 1996, Langdon c/ Commission, aff. T-22/96,
rec. ІІ-1009). Жалбата следва да бъде определена като недопустима и
когато оспорваният акт е преустановил действието си, макар СЕО да е
определил, че когато изричната отмяна е необходима с оглед възстано-
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вяването на неоснователно събрани от Общността вземания искането
е допустимо дори след преустановяване действието на акта (CJCE, 26
avril 1988, Apesco c/ Commission, aff. 207/86, rec. 2151). Когато атакуваният акт е подменен с нов, СЕО счита, че би противоречало на принципите
на доброто управление на правосъдието и на процесуалната икономия
да се иска от жалбоподателя да внесе нова жалба (CJCE, 3 mars 1982,
Alpha Steel c/ Commission, aff.14/81, rec. 749), още повече че противното
решение би насърчило практиката да се променя оспорваният акт в хода
на производството, за да се доведе противната страна до внасянето на
нова жалба.

Б. Акт, издаден от институция на Общността
1036. Компетентността на СЕО се ограничава до контрол относно правомерността на актовете на общностните институции. Този контрол не се простира относно актовете на първичното право, тъй като техни автори са
държавите членки. Съдът не може да контролира и правомерността на
международните договори, сключени от ЕО. След известни спорове по
въпроса днес се приема, че СЕО не може да обяви за недействителен
международен договор, тъй като той не е акт единствено на Общността,
а на Общността и третите страни по договора. СЕО обаче може да осъществява контрол относно правомерността по сключването на общностния акт (CJCE, 9 août 1994, France c/ Commission, aff. C-327/91, rec. I-3641;
CJCE, 10 mars 1998, Allemagne c/ Conseil, aff. C-122/95, rec. I-973). Разликата може да изглежда незначителна, тъй като актът по сключването на
международния договор има за единствено съдържание изразяването на
воля на ЕО да се обвърже с договора. Същевременно действителността
на този акт може да бъде оценена въз основа съдържанието, което отразява разпоредбите на договора, чието сключване утвърждава. Нюансът
обаче е важен, защото СЕО може да отмени единствено общностния акт
за сключване на международен договор, докато международният договор
продължава да съществува. Оттам нататък следва при зачитане на международното право Общността да намери решение, било като предоговори договора, било, като се позове на международното договорно право,
да декларира, че го счита за недействителен поради сериозни нарушения
на нейния вътрешноправен ред, уреждащ сключването на международни
договори. Ситуацията обаче е различна, когато до СЕО е отправено искане за становище относно съобразността на проекта за международен
договор с Общностното право, в приложение на чл. 300 от ДЕО. В тази
хипотеза договорът не е влязъл в сила и неговото действие не е запла-
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шено. Последиците от решението на Съда са свързани със самото сключване на договора – то може да разреши или препятства това, докато не
бъде направено изменение на Учредителните договори. Същевременно
СЕО отказва да даде становище, когато сключването на международния
договор предстои, преди той да може да се произнесе по него (CJCE, 13
décembre 1995, avis 3/94, rec. I-4577). Конституцията запазва невъзможността да бъдат атакувани пред Съда актове, приети в рамките на ОПВРС, с изключение на мерките, ограничаващи правата на физическите
и юридическите лица (чл. ІІІ-376). В контекста на досегашната практика
очевидно става въпрос да се позволи на лицата – обект на санкции, да
търсят осъществяване на правото на справедлив процес, гарантирано от
Хартата на основните права.
1037. От Договора безспорно следва, че контролът по чл. 230 не може да има
за предмет актове на държавите членки. Същевременно в определени хипотези актове, свързани с Общностното право, не са издадени самостоятелно от една държава членка, а от всички държави членки, взети заедно.
Това са основно решенията, приети от „държавите членки, събрани в рамките на Съвета“, както гласи една често използвана формула. Подлежат
ли тези актове на съдебен контрол? Отговорът е отрицателен, доколкото
става въпрос за решения, които се приемат от представители на държавите членки. В прегледа, който извършва, СЕО отива отвъд самото наименование на акта и се стреми да определи реалната му същност с оглед на
това да установи, дали не става въпрос за акт на Съвета като институция
на Общността, скрит под друго наименование. Така Съдът определя, че
заключенията на Съвета, които предвиждат отпускането на специална помощ за Бангладеш, не могат да се разглеждат като решение на Съвета в
тесен смисъл поради тяхното съдържание и поради това, че не съществува изключителна общностна компетентност в областта на хуманитарната
помощ. Следователно те не могат да бъдат предмет на съдебен контрол
(CJCE, 30 juin 1993, Parlement c/ Conseil et Commission, aff. jointes C-181 et
248/91, rec. I-3713).
1038. Чл. 230 не преповтаря дословно актовете, посочени в чл. 249. Следователно компетентността на Съда не се ограничава само до тези актове,
а се простира до всеки акт, независимо от неговата форма, издаден от
някоя от институциите, посочени в чл. 230, към които следва да бъде
добавена и Европейската инвестиционна банка, контролът над която
произтича от някои специални разпоредби (чл. 237). Измежду институциите не е посочена единствено Сметната палата, тъй като авторите на
договорите са приели, че тя не разполага правомощия, които є позволяват да приема обвързващи актове, но ако това е налице, СЕО надали ще
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отхвърли осъществяването на такъв контрол предвид практиката относно пасивната легитимация на Европейския парламент. Първоначално
Договорът не уреждаше изрично актовете на Парламента като актове,
които могат да бъдат предмет на иск за отмяна, изхождайки от идеята, че Европейският парламент не може да приема актове, които имат
правно действие. Съдът обаче приема да осъществява контрол над тези
актове, основавайки се на разбирането, че е налице правова общност,
която предполага, че всички актове, които имат правно значение, подлежат на съдебен контрол (CJCE, 23 avril 1986, Les Verts c/ Parlement
européen, aff. 294/83, rec. 1339). Този проблем несъмнено предполагаше
промяна в Договорите, за да бъде отговорено на нуждите на една правова общност, и получи официален отговор по време на ревизията на
първичното право в Маастрихт.
1039. В тези условия производството за отмяна на неправомерни актове може
да бъде приложено „спрямо всяка разпоредба, приета от институциите,
какъвто и да е нейният характер или форма, която има за цел да породи правен ефект“ (CJCE, 31 mars 1971, AETR, aff. 22/70, rec. 263). При
наличието на един атипичен акт на общностна институция СЕО ще извърши преглед на този акт, за да установи дали, независимо от неговото
название, той поражда правен ефект. Така Съдът приема за допустими
искания за отмяна на решения на Съвета, на съобщения на Комисията,
на етични кодекси, на писма и др.
1040. В случай на делегиране актът се приема за издаден от институцията,
която е извършила делегирането. Следователно не е възможно при възражение за законност еднa институция да се позове на наличието на
делегиране. Това правило се прилага и по отношение случаите на упълномощаването на даден член на институцията или на даден служител.
Когато е извършена делегация на едно частно лице, решението не може
да бъде различно, тъй като противното би означавало чрез делегиране
да бъде премахнат съдебният контрол, предвиден от договорите (CJCE,
17 juillet 1959, SNUPAT, aff. 32 et 33/58, rec. 275). Въпросът за делегирането на правомощия на агенции или частни структури има ограничено значение, тъй като Общността винаги запазва за себе си основните
правомощия по вземането на решения, когато създава агенции. Всяко
делегиране от страна на една институция на власт, предоставена є от
Договора, следва да бъде разглеждана като недействителна, тъй като
засяга установеното от договора институционално равновесие (CJCE,
13 juin 1958, Meroni, aff. 9/56, rec. 11).
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В. Акт, предназначен да породи правно действие
1041. Както определя СЕО, „производството за отмяна на неправомерни актове е открито за оспорване на всяка разпоредба, приета от общностните
институции, предназначена да породи правен ефект, каквато и да е нейната същност и форма“ (CJCE, 30 avril 1996, Pays-Bas c/ Conseil, aff. C58/94, rec. I-2169). Според традиционно използваната относно жалбите на
частноправни субекти формула един акт, който е от естество да засегне
жалбоподателя, изменяйки съществено неговото правно положение, има
правно действие (CJCE, 11 novembre 1981, IBM c/ Commission, aff. 60/81,
rec. 2693). Накрая неприемането на един акт от Съвета поради това, че не
е достигнато квалифицирано мнозинство, не представлява атакуем акт.
То би могло да се атакува евентуално по пътя на искане за установяване
на неправомерно бездействие на институциите, но не подлежи на производство за отмяна на неправомерен акт (CJCE, 13 juillet 2004, Commission
c/ Conseil, aff. 27/04, rec. I-6649, във връзка с неприемането от Съвета
на санкции срещу държавите членки в случай на прекомерен дефицит).
Положението обаче е различно, ако Общностното право определя срок,
при изтичането на който липсата на решение води до определени правни
последици (мълчаливо приемане на предложение), какъвто е случаят с
антидъмпинговото законодателство (CJCE, 20 septembre 2003, Eurocoton,
aff. C-176/01 P, rec. I-10091). В този случай неприемането представлява
атакуем акт в производството за отмяна на неправомерни актове на общностните институции. Следва да бъдат определени като недопустими
жалби срещу подготвителни актове, доколкото тези актове не уреждат
окончателно позицията на една институция (вж. IBM c/ Commission). Същевременно, ако в тази фаза са допуснати нарушения, те могат да бъдат
включени в искането за отмяна на окончателния акт. По същия начин не е
допустимо искане за отмяна на един акт, който потвърждава друг акт, доколкото той не поражда действие сам по себе си. За да определи искането
като недопустимо обаче, Съдът трябва да провери дали оспорваният акт
действително не изменя основния акт. Този подход произтича от факта,
че възприемането на противното решение би довело до удължаване на
сроковете за оспорване на актовете на общностните институции чрез искане за отмяна на потвърждаващите ги решения, след изтичане на срока,
в който това следва да бъде направено поначало. Същевременно, ако
срокът за оспорване на началния акт не е изтекъл, тази пречка не съществува. В този случай недопустимостта не може да бъде противопоставена
и жалбоподателят ще може да атакува или началния акт, било потвърждаващото го решение, или и двете (CJCE, 11 mai 1989, Maurissen et Union
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syndicale c/ Cour des comptes, aff. 193 et 194/87, rec. 1045). Решенията от
вътрешно естество, приети от институциите, не могат да бъдат оспорвани,
освен ако пораждат действие за трети лица. Така например провеждането
на проверка не изразява окончателната позиция на институцията. Действителността на акта, приет въз основа на такава проверка, обаче може
да бъде оспорвана. По повод вътрешния ред на институциите СЕО не го
взема предвид, освен когато съдържа разпоредби, които имат за цел да
породят последици за трети лица (вж. BAASF E.A. c/ Commission et Pays
Bas c/ Conseil, горецитирани). Практиката на Съда в това отношение обаче бележи развитие и ПИС допуска жалба от страна на парламентаристи
срещу отказа да бъде конституирана политическа група. Първоинстанционният съд приема, че депутатите следва да бъдат разглеждани като трети лица по отношение на акт на Европейския парламент, който засяга условията на упражняване на техния мандат (CJCE, 2 octobre 2001, Martinez,
de Gaulle, Front National et Bonnino et d’autres c/ Parlement européen, aff.
T-222/99, T-327/99, rec. II-2823). СЕО потвърждава това решение по отношение на депутатите, но определя, че като френска политическа организация Националният фронт не е засегнат от спорния акт (CJCE, 29 juin
2004, aff. C-486/01 P, Front national c/ Parlement européen, rec. I-1843).
1042. Не винаги е лесно да бъде направено разграничаване между един подготвителен или потвърждаващ акт и един акт, предназначен да породи
окончателни правни последици, особено в случаите, когато решението е
прието в рамките на сложна процедура, при участие на заинтересованите лица. Това е особено често срещан проблем в областта на конкуренцията, държавните помощи и дъмпинга. Прегледът на една подготвителна мярка позволява да се установи дали актът е породил действие по
отношение на жалбоподателя и дали в този случай последиците от него
не могат да бъдат отстранени чрез отмяна на окончателното решение.
Това се отнася и за областта на конкуренцията, когато Комисията налага
временни мерки по време на процедурата (CJCE, 28 février 1984, Ford c/
Commission, aff. jointes 228 et 229/82, rec. 1129 et CJCE, 17 janvier 1980,
Camera Care c/ Commission, aff. 729/79 R, rec. 119). В областта на държавните помощи съобщаването за заинтересованите страни, че следва
да представят своите становища, може да бъде атакуем акт, доколкото
води до спиране на помощта. Освен това някои решения имат самостоятелен характер спрямо общата процедура и подлежат на обжалване.
Това се отнася и за отказа да се третират определени данни като имащи
конфиденциален характер. В този случай, каквото и да е решението по
същество на съответната институция, няма да бъде възможно да се преразгледа въпросът за конфиденциалността (CJCE, 24 juin 1986, AKZO c/
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Commission, aff. 53/85, rec. 1965). Вярно е, че дори отмяната на решението относно конфиденциалността не може да отстрани претърпяната загуба, при отсъствие на отлагане на изпълнението, но според традиционната практика на Съда, той е определил, че отмяната ще допринесе да
се избегне повтарянето на тези неправомерни действия в други случаи.
1043. ПИС определя, че решението да се сезира дадена юрисдикция не представлява атакуем акт. Постановено по повод заведеното от Комисията дело
за контрабанда срещу някои американски производители на цигари пред
американското правосъдие, решението поставя акцента върху това, че сезирането на съда не променя ситуацията на съществуващия правен спор.
Единствено съдебното решение може да има такъв ефект. ПИС отхвърля
и аргумента, според който, що се отнася в частност за решение, постановено от чуждестранна юрисдикция, засегнатите компании не разполагат с
никакъв способ за общностно съдебно производство на свое разположение.
Той подчертава, че в конкретния случай би могъл да бъде предявен иск за
обезщетение (TPI, 15 janvier 2003, T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 et
T-272/01, Philip Moris international et autres c/ Commission, rec. II-1).

§ 2. Активна легитимация
1044. Чл. 230 разграничава две категории активно легитимирани субекти по
производството – привилегировани тъжители, които нямат задължението да доказват интерес, за да сезират Съда, тъй като се предполага,
че те действат в общ интерес; и частноправните субекти, които имат
значително по-ограничен достъп до общностната юрисдикция, тъй като
освен съществуването на интерес за сезиране на Съда те трябва да са
изпълнили специфичните условия, когато оспорват актове, различни от
тези, на които са адресати.

А. Привилегировани тъжители
1045. Съветът, Комисията и държавите членки могат да отправят до СЕО искания за отмяна на неправомерни актове, без да е необходимо да доказват
какъвто и да е интерес. Ако случаят се отнася до акт, в приемането на
който са участвали, не е необходимо да са имали отрицателно становище
при разглеждането му, за да бъдат активно легитимирани по производството. Това правило се прилага и по отношение на държавите членки
(CJCE, 12 juillet 1979, Italie c/ Conseil, aff. 166/78, rec. 2575). То би следвало
да се прилага по отношение на Комисията в случаите, когато тя изменя
предложението си, за да осигури приемането на един акт, макар да се
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съмнява в неговата правомерност. От тази гледна точка декларациите, които Комисията прилага към протокола на Съвета, заявявайки, че запазва
всички свои права да отнесе случая до СЕО, не е необходимост от правна
гледна точка. Статутът на привилегирован тъжител обаче не се простира
до местните власти в държавите членки. За да сезират Съда, те следва да
изпълнят условията, поставени за частноправните субекти (CJCE, 29 juin
1993, Gibraltar c/ Conseil, aff. C-298/89, rec. I-3648).
1046. В началото Европейския парламент не беше посочен в чл. 173 (нов чл. 230).
Приемаше се, че не е активно легитимиран и не може да отправя искане
за отмяна на общностен акт. Това положение обаче отговаряше на един
отминал етап, когато правомощията на Парламента бяха ограничени и
не съществуваше основание той да бъде разглеждан като привилегирован тъжител, освен ако не се търси утвърждаването му като пазител на
законността – роля, вече поверена на Комисията. В един начален етап
СЕО потвърди отсъствието на активна легитимация на Европейския
парламент (CJCE, 27 septembre 1988, Parlement c/ Conseil, aff. 302/87,
rec. 5615). В решението си по делото Tchernobyl СЕО частично изменя
позицията си. Частично, защото Съдът не приравнява СЕО на останалите привилегировани тъжители, но открива пътя за оспорване на актовете на другите институции в защита на неговите собствени правомощия
(CJCE, 22 mai 1990, aff. C-70/88, Parlement c/ Conseil, rec. 2041). Съдът
изхожда от извода, че предвидените производства към съответния период не позволяват във всяка хипотеза Парламентът да защити своите
прерогативи. От друга страна, такава защита е необходима, за да бъде
запазено институционалното равновесие и да се гарантира, че някои
институции няма да превишават правомощията си за сметка на други.
Договорът от Маастрихт възприема формулата на Съда, като включва в
Договора правото на Парламента да иска отмяната на актове, които засягат правомощията му. Това условие се тълкува стриктно от Съда, който отказва (както в делото Tchernobyl, по което искането на Парламента
е определено за недопустимо) да приравни Парламента на обикновен
привилегирован тъжител. Така СЕО отказва да разгледа аргументите,
основани на липсата на мотивация, тъй като това няма отношение към
правомощията на Парламента (CJCE, 5 juillet 1995, Parlement c/ Conseil,
aff. C-21/94, rec. I-1827). Правото на искане за отмяна на неправомерни
общностни актове в защита на собствените си правомощия получават и
Европейската централна банка, и Сметната палата. Договорът от Ница
бележи съществено развитие за Европейския парламент, тъй като той
получава пълен статут на привилегирован тъжител от същия ранг като
Съвета и Комисията. В рамките на дял VI от ДЕС обаче единствено Ко-
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мисията и държавите членки могат да искат отмяната на едно решение
или на рамково решение пред СЕО (чл. 35). Конституцията приравнява
режима на правораздаване в дял VI на общата общностна уредба. Тя
признава пасивната легитимация на Европейския съвет, но не урежда
участието му в производството за отмяна като активно легитимиран
субект. Накрая тя прибавя Комитета на регионите към институциите и
органите на Съюза, които могат да отправят искане за отмяна в защита
на своите собствени правомощия.

Б. Физически и юридически лица
1047. Правилата, които определят допустимостта на жалбите за отмяна на актове на Общността от страна на частноправни субекти, са много по-строги. Доктрината години наред поставя този въпрос, вследствие на което
може да се наблюдава едно движение към разширяване на възможността за обжалване на общностните актове от частни лица. Конституцията
взе предвид развитието на тази проблематика.
1. Принципи на съдебната практика
1048. Физическите и юридическите лица следва да имат непосредствен правен
интерес, за да бъдат активно легитимирани в производството за отмяна на
неправомерни актове на общностните институции. Това условие често се
подминава поради факта, че жалбите се определят като недопустими на
други основания. Наличието на непосредствен правен интерес означава,
че правното положение на съответното лице трябва да бъде засегнато от
обжалвания акт. Той следва да бъде също действителен и актуален. Затова жалба, основана на мотива за бъдещо засягане, не може да удовлетвори изискването за наличие на непосредствен правен интерес от обжалването (TPI, 17 septembre 1992, NBV et NVB c/ Commission, aff. T-138/89, rec.
II-2121). Наличието на непосредствен правен интерес трябва да съществува и по време на разглеждането на жалбата от СЕО. В противен случай
искането следва да се определи като недопустимо. Същевременно Съдът
не тълкува прекалено ограничително изискването за наличието на непосредствен правен интерес, за да бъде един частноправен субект активно
легитимиран. СЕО допуска, че в определени случаи фактът, че отмяната
би спомогнала за ограничаване извършването на подобни нарушения, е
достатъчен за атакуването на акта. Трябва да се отчита също, че отмяната на един акт може, за да се приеме, че съществува непосредствен
правен интерес, да бъде основа за иск за обезщетение за вреди, което
доказва наличието на правен интерес.
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1049. Асоциациите и други организации, изразители на интересите на частноправните субекти, могат да се считат за активно легитимирани, доколкото са засегнати от даден акт непосредствено (в собствено качество),
така както би било засегнато едно частно лице. В действителност обаче
тези субекти не са заинтересувани толкова от самата възможност да
атакуват даден акт, колкото от използването є като способ за постигане
на целите, които са си поставили, като например защитата на околната среда или защитата на определена професионална общност. СЕО
обаче не приема за допустими жалби от асоциации, дори от името на
техните членове, които са насочени към защита на общите цели на асоциацията. Активната легитимация на асоциациите и организациите по
интереси е подчинена на същите изисквания, предвидени за жалбите
на частни лица. Така те не биха могли да обжалват един общностен акт,
освен в случая, когато техните интереси за засегнати от него в качеството им на адресат на този акт, в частност, ако са участвали в процедура,
свързана с приемането на оспорвания акт, както и ако са упълномощени
да представляват своите членове, които имат право на жалба по реда
на чл. 230 и удовлетворяват изискванията за това (CJCE, 2 avril 1998,
Greenpeace c/ Commission, aff. C-321/95 P, rec. I-1651).
1050. Чл. 230 различава две хипотези относно жалбите на физически и юридически лица. В случая, когато са налице актове, на които те са адресат, частноправните субекти винаги имат правото да искат отмяната на акта. Те могат
също така да атакуват актове, които ги засягат пряко и лично, макар да са
приети под формата на регламенти или решения, адресирани до други
лица. Целта на това правило е проста – то е насочено към избягване използването на скрита форма при издаването на индивидуални актове и към
гарантирането на съдебен контрол над тези актове, когато са приети под
друга форма. В своята същност обаче то запазва духа на системата – да
бъдат ограничени жалбите на частни лица срещу актове от общ характер.
а) Наличие на индивидуален акт
1051. Освен случаите, в които частноправният субект е адресат на акта, които
не пораждат проблем относно допустимостта, тъй като чл. 230 изрично
урежда активната им легитимация, стои въпросът за решенията, които
под формата на общ акт в действителност представляват индивидуални актове. Ясно е, че СЕО следва да игнорира привидната форма и да
определи реалната същност на акта. Има обаче случаи, в които, макар
че имат нормативен характер, някои актове в определен смисъл са индивидуални решения.
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1052. Едно индивидуално решение се характеризира с това, че действието му
се ограничава до субектите, до които е адресирано, докато една мярка от
общ характер е приложима спрямо определена категория или категории
лица, определени абстрактно, а не до ограничен кръг индивидуализирани или подлежащи на индивидуализиране лица (CJCE, 14 décembre 1962,
Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes c/ Conseil, aff.
16 et 17/62, rec. 901). Следователно това, което определя същността на
един акт като общ акт, е неговият абстрактен характер, което предполага
да бъде извършвана преценка във всеки конкретен случай независимо
от наименованието на даден акт. В тези условия прегледът на един акт
може да покаже, че той съдържа индивидуални решения, въплътени в
нормативна форма (CJCE, 13 mai 1971, International Fruit, aff. 41 а 44/70,
rec. 411, във връзка с регламента относно разрешителните за внос, който взема предвид отправените искания преди приемането на оспорваната мярка). Преценката обаче не трябва да се отнася само до акта в
неговата цялост, но също до всяка от неговите разпоредби, тъй като не
е изключено една отделна норма да има характера на индивидуално решение, докато останалите запазят същността си на мерки от общ характер (CJCE, 13 mars 1968, Molitaria Immolese, aff. 30/67, rec. 171, според
което „възможно е един акт, имайки като цяло нормативен характер, да
съдържа мерки, насочени към субекти, които могат да бъдат индивидуализирани по смисъла на чл. 173, ал. 2 от Договора“). Възможно е също
една и съща да разпоредба да прояви характер на обща мярка спрямо
едни лица, докато спрямо други да се явява индивидуален акт, защото
ги засяга поради присъщи само на тях характеристики. Така СЕО определя, че един регламент относно употребата на едно наименование на
вино може да се разглежда като индивидуално решение по отношение
на производител, който е регистрирал това наименование като запазена
марка и я е използвал преди приемането на регламента (CJCE, 18 mai
1994, Cordoniou c/ Conseil, aff. C-309/89, rec. I-1853). Тази хипотеза е значително по-често срещана в материята на борбата с дъмпинга, когато
един производител е участвал в предварителната проверка или когато,
ако се явява основен производител на общностния пазар, процедурата
е водена в съответствие с неговото положение и така той се явява основен субект по прилагането на регламента (CJCE, 20 mars 1985, Timex c/
Conseil et Commission, aff. 264/82, rec. 849; CJCE, 16 mai 1991, Extranet
Industries c/ Conseil, aff. 358/89, rec. I-2501: „актовете в материята на борбата с дъмпинга могат, без да губят своя нормативен характер, да се
отнасят при определени обстоятелства до определени икономически
оператори като индивидуални актове….“). В тези случаи определянето
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характера на мярката и проверката на това, дали субектът е индивидуално засегнат от нея, се близки задачи. Освен това, за да се произнесе
по допустимостта на жалбата, Съдът често се ограничава да провери
дали жалбоподателят е лично засегнат от акта, без да се произнася по
неговия характер. В това отношение не е налице систематизиран подход в съдебната практика.
1053. В много случаи жалбоподателят изтъква като основание за оспорване
факта, че актът от общ характер се отнася до един ограничен кръг лица,
които могат да бъдат индивидуализирани, от което следва, че той трябва
да бъде квалифициран като индивидуално решение. Тази логика на въртене в един омагьосан кръг е предмет на нюансиран анализ в съдебната
практика, тъй като фактът, че адресатите на акта са индивидуализирани
или могат да бъдат индивидуализирани към момента на приемане на
акта, не е достатъчно основание, за да се оспорва неговият общ характер. Той може да бъде разглеждан като индивидуално решение, когато
се отнася до един ограничен кръг, има ретроактивно действие или се отнася до дейности, протичащи към момента на приемане на решението.
Както подчертава СЕО в делото Cordoniou: „…общото действие, а оттам
и нормативният характер на един акт, не може да бъдат поставени под
въпрос от възможността да бъдат определени с по-малка или по-голяма
точност броят или дори идентичността на субектите, спрямо които той
следва да се прилага към даден момент, ако е видно, че той се прилага
спрямо тях в определена обективна правна или фактическа ситуация,
определена от акта във връзка с неговите цели“ (за акт, който се отнася до един-единствен оператор и въпреки това приет от Съда за акт
от общ характер вж. CJCE, 1 avril 2004, Jego-Quéré, aff. C-263/02 P, rec.
I-3425). Когато актът отговаря на тези характеристики, фактът, че се прилага по отношение на едно единствено лице, не изменя характера му на
акт с общо действие (CJCE, 1 avril 1965, Getreide-import Geselleschaft c/
Commission, aff. 38/64, rec. 263). Ако обаче актът е насочен към една точно определена група субекти, която е индивидуализирана към момента
на приемане на решението въз основа на критерии, които са присъщи
единствено за субектите от тази група, обжалването на този акт ще бъде
допустимо. Такъв е случаят с решение на Комисията, което овластява
със задна дата една държава членка да наложи защитни мерки, което
има за последица отказа да бъдат предоставени разрешителни за внос
на лицата, внесли искания, преди решението да бъде прието (CJCE, 1
juillet 1965, Toepfer, aff. jointes 106 et 107/03, rec. 525).
1054. Стоеше и въпросът, дали е допустима жалба от физическо или юридическо лице срещу една директива. Отговорът поначало би следва да бъде
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отрицателен, тъй като правната сфера на лицата може да бъде засегната не от директивата, а от националните актове по нейното прилагане.
Не може да бъде използвано като основание за подобна жалба и задължението да не бъдат предприемани действия, които ще поставят под
въпрос реализирането на целите на директивата, докато тя бъде въведена, защото това задължение обвързва държавите членки, а не частноправните субекти (TPI, 27 juin 2000, Salamander AG et autres c/ Parlement
et Conseil, aff. jointes T-172, 175, 177/98, rec. II-2487). Вследствие на това
може да се заключи, че хипотезата, при която една директива може да
бъде разглеждана като индивидуален акт, ако не е изключена, може да
бъде срещната изключително рядко (CJCE, 29 juin 1993, Gibraltar, aff.
C-298/89, rec. I-3605). По този въпрос обаче ПИС допуска една укорима неточност. Първоинстанционният съд приема, че жалбата на частно
лице срещу една директива може да се счита за допустима, ако директивата е индивидуално решение. Този прочит обаче не съобразява по
никакъв начин факта, че директивата не може да породи фактически
последици, без да бъде въведена във вътрешното право на държавите
членки. При това положение могат да бъдат оспорвани пред национален съд вътрешните актове по нейното прилагане, като националният
съд има възможността да отправи преюдициален въпрос до СЕО относно действителността на съответната директива. Дори да се приеме,
че една директива може да бъде разглеждана като индивидуален акт,
остава обстоятелството, че тя не е приложима към момента, в който
частноправният субект сезира Съда. Освен това нейният обхват също
се конкретизира чрез въвеждането є във вътрешното право. Дори да
се абстрахираме от тези обстоятелства, единствено пряко приложимите
разпоредби на директивата би следвало да бъдат разглеждани като индивидуални мерки (TPI, 21 mars 2003, Etablissement Toulorge c/ Conseil et
Parlement, aff. T-176/02, още непубликувано). В действителност още преди транспонирането на директивата нейната действителност може да
бъде оспорвана от държавите членки, които са активно легитимирани,
за да оспорват прилагането на един неправомерен акт на общностните
институции. Въпросът може да бъде решен и по преюдициален път.
б) Жалбоподателят следва да бъде пряко и индивидуално засегнат
1055. Тези две условия са кумулативно дадени, но много често Съдът поради
съображения за процесуална икономия проверява първо дали жалбоподателят е индивидуално засегнат. В случай че отговорът е отрицателен,
това освобождава Съда от необходимостта да търси отговор на втория
въпрос. Наличието на тези условия е свързано със стремежа да се из-
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бегне въвеждането на гражданска жалба, която позволява всички частни
лица да оспорват актовете с общо действие. Наличието на други форми
на защита като възражението за законност позволява да се избегнат неблагоприятните последици, които един неправомерен акт с общо действие би могъл да причини за тези субекти, без да се прилага цялостният
ред на отмяна.
a) Пряко засегнат
1056. Жалбоподателят е пряко засегнат, когато актът поражда действие, без
органът, натоварен да го приложи, да разполага с каквото и да е право
на самостоятелна преценка. В действителност, ако съществува самостоятелна преценка, актът по прилагането ще конкретизира последиците
от акта с общо действие и ще може да бъде оспорен от частното лице.
Целта на това правило е да бъде ограничено обжалването единствено
до актовете, които пораждат действие за жалбоподателя и са от естеството да изменят незабавно неговото правно положение. Така, след като
актът допуска известна самостоятелност на преценката на органите,
натоварени с неговото приложение, като например да предоставят или
не едно разрешително, да не приложат дадено правило или да изберат
между няколко възможности, жалбата ще бъде определена за недопустима, освен ако не се приеме, че правните последици на акта по приложението не следват стриктно от оспорвания акт. Така например жалба
срещу дадено от Комисията разрешение на държавите членки да предприемат действия в определена насока е недопустима, тъй като държавите членки имат право на самостоятелно решение, дали да използват
или не предоставеното им разрешение. Ако държавата членка обаче
се е ангажирала предварително да предприеме действия въз основа
на разрешението, последиците от него са ясно предвидими и жалбата ще бъде определена като допустима (CJCE, 23 novembre 1971, Bock
c/ Commission, aff. 62/70, rec. 897). Подобно е решението, когато може
да бъде направено заключение за наличието на такъв ангажимент въз
основа на действията на националните власти (CJCE, 17 janvier 1985,
Piraiki-Patraiki c/ Commission, aff. 11/82, rec. 207).
б) Индивидуално засегнат
1057. Според съдебната практика частните лица са индивидуално засегнати,
когато „поради качества, които са характерни за тях, или поради фактическа ситуация, която ги отличава по отношение на всяко друго лице, те са
индивидуализирани по подобен начин като един адресат на акта“ (CJCE,
15 juillet 1963, Plaumann c/ Commission, aff. 25/62, rec. 196). Вече беше из-
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тъкнато, че фактът, че едно лице принадлежи на точно определен кръг
субекти спрямо които даден акт е приложим, не е достатъчен, за да се
приеме, че това лице е индивидуално засегнато. Необходимо е в рамките
на този кръг субекти, жалбоподателят да се характеризира от специфични
обстоятелства спрямо предмета на акта (вж. по-горе № 1053). ПИС приема, че един член на Европейския парламент не е индивидуално засегнат
от включването в Правилника за вътрешния ред на ЕП на разпоредби относно проверките, извършвани от ОЛАФ, тъй като става въпрос за общи
разпоредби, приложими спрямо всички членове на Парламента. Жалбоподателят не би могъл да оспорва акта, освен в случай на проверка, която би засегнала собствения му имунитет (CJCE, 30 mars 2004, Rothley c/
Parlement, aff. C-176/02P, rec. I-3149). Констатирано е също, както се вижда
в решението по делото Cordoniou, че фактът на регистрирането на марка
относно специфично наименование може да индивидуализира частното
лице спрямо всички останали субекти, засегнати от прилагането на въпросната уредба. Задължението на Комисията да проведе консултации с
определени производители, преди да приеме дадени мерки, също е достатъчно, за да бъдат те индивидуализирани. За сметка на това доброволното участие в приемането на едно решение, както и изпращането на съобщение до Комисията по повод на едно предложение, не е достатъчно, за
да бъде индивидуализирано едно лице като жалбоподател. Необходимо е
да съществува норма на Общностното право, която налага да бъде взето
предвид неговото положение (вж. Piraiki-Patraiki). Поставеното от чл. 230
изискване следователно води до значително ограничаване допустимостта
на жалбите за отмяна на неправомерни актове от страна на физически и
юридически лица. Същевременно не трябва да се забравя, че те имат в
повечето случаи възможността да оспорват общностните актове по преюдициален път или чрез възражението за законност. Освен това СЕО сам
смекчава в определени случаи ограничителния ефект на това изискване,
като приема например, че ако неговото прилагане би имало за последица
да създаде положение на дискриминация между две групи лица, някои от
които са засегнати индивидуално, а други не поради единствената причина, че не е било възможно да бъдат индивидуализирани към момента на
приемане на акта, принципът на недискриминация налага да бъде определена като допустима жалбата и на двете категории лица. Разбира се,
в конкретния случай става въпрос за една строго специфична хипотеза
(CJCE, 23 avril 1986, Les verts c/ Parlement européen, aff. 294/83, rec. 1339).
1058. Често се правят сравнения между класическото съдебно производство
и производствата, които имат ясни икономически измерения, като се
констатира, че във втората хипотеза СЕО, изглежда, е по-либерален в
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преценката по допустимостта. Тази ситуация е свързана вероятно и със
самата същност на решенията в икономическата сфера. Изискванията
по допустимостта не са различни, но за един жалбоподател е по-лесно да бъде идентифициран по начин, който го различава от останалите
лица, засегнати от акта, в област, в която частните лица имат правото да
представят жалби, да бъдат консултирани, да участват в процедурите,
при които актовете често се приемат като функция на тяхната ситуация.
Следователно не може да се говори за икономически тип производство,
към което се прилагат особени правила, а по-скоро за съществуването
на специфични процедури в икономическата сфера, които позволяват
по-лесното индивидуализиране на частните лица, отразяващи се по-този
начин на допустимостта на жалбите. Подобна е ситуацията в областта
на конкуренцията, в полза на лицата, които са представили жалба или са
участвали в дадена процедура или в областта на държавните помощи,
когато Комисията решава да открие производство по отношение на предоставената на дадено предприятие помощ. Също така в областта на
борбата с дъмпинга информациите относно извънобщностни предприятия се използват, за да бъдат определени антидъмпинговите вземания,
като процедурите се откриват въз основа на жалби, изпратени до Комисията, и изтъкнатите от икономическите оператори обстоятелства могат
да бъдат определящи за приемането на дадено решение. Така те могат
да бъдат значително по-лесно определени като индивидуално засегнати. Достатъчно е общностният законодател да организира аналогични
процедури в други области като опазването на околната среда, за да
бъдат улеснени индивидуалните жалби.

2. Критики на утвърдените принципи
1059. Ограниченията пред оспорването на актовете с общо действие от страна на частноправните субекти често са критикувани от доктрината, която
вижда в тях един сериозен недостатък в системата на съдебната защита, предвидена от Договорите. Същевременно, ако актът с общо действие е основа за приемането на определени мерки на национално ниво,
винаги може да бъде използвано производството по преюдициални въпроси, за да бъде установена недействителността на един общностен
акт, служещ за основа на съответната национална мярка. Ако мярката
по изпълнението е общностна обаче, възражението за законност може
да бъде използвано като средство за защита правата на частноправните
субекти. Същевременно остава една празнота, в случая на регламент,
който не изисква никакви мерки по изпълнението му на национално ниво.

531

При липсата на национален акт, който да бъде атакуван, единствената
възможност остава частното лице да наруши разпоредбите на регламента, за да оспорва санкцията, която би му била наложена, и да търси
отлагане на изпълнението, за да избегне нейното реално изпълнение,
което не е особено задоволително предвид риска, който поема частното
лице, за да бъде установена недействителността. В този контекст някои
жалбоподатели правят опит да се позоват на правото на ефективна съдебна защита, за да бъде определена като допустима тяхната жалба от
общностния съд. Съдът обаче винаги дава един отговор: „…като отчита,
от една страна, аргумента, свързан с липсата на средство за защита
на национално ниво, и от друга страна, аргумента, че такива средства
не са ефективни, следва да се констатира, че тези обстоятелства, дори
да се приеме, че са доказани, не могат да оправдаят изменението по
пътя на тълкуване от страна на Съда на системата на съдебен контрол
и производства, предвидена от Договора“ (TPI, 22 février 2000, Armement
coopératif artisanal vendéen c/ Conseil, aff. T-138/98, rec. II-341; CJCE, 23
novembre 1995, Asocarne c/ Conseil, aff. C-10/95 P, rec.-4149). Същевременно вследствие на едно определение за недопустимост, което потвърждава тези заключения (TPI, 23 novembre 1999, Union de Pequenos
Agricultores c/ Conseil, aff. T-173/98, rec. II-2259), е отправена жалба до
СЕО, която Съдът разгледа в пленарен състав, за да извърши преглед
на практиката си относно понятието за „лично засегнат“ частноправен
субект, по думите на генералния адвокат.
1060. В заключенията, представени по тази жалба (Conclusions, 21 mars 2002,
Union de Pequenos agricultores, aff. C-50/00 P, § 102, rec. I-6677), генералният адвокат Якобс предлага цялостно преразглеждане на практиката на
Съда. Изхождайки от принципа, според който едно частно лице, когато
се счита за засегнато от даден акт, който го лишава от дадено право или
от определено преимущество, следва да се ползва с пълна съдебна защита, генералният адвокат Якобс изтъква, че производството по преюдициални въпроси не може да осигури тази защита, тъй като сезирането
на СЕО е в ръцете на националния съд, което по дефиниция се забавя
във времето и обявяването за недействителна на една мярка може да
отнеме години, което препятства както защитата на частните лица, така
и гарантирането на правната сигурност. Възможно ли е в една правова
общност частните лица да бъдат принуждавани да нарушават закона, за
да могат да имат право на защита? Генералният адвокат се опитва също
така да отхвърли всяко решение, което води до допустимост на жалбите на частноправни субекти като субсидиарно средство, при липса на
каквато и да е друга форма на защита, в частност на национално ниво.
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Накрая той атакува и това, че се налага диференциран подход спрямо
частните лица. Генералният адвокат предлага също да бъде възприето едно ново определение за понятието „индивидуално засегнат“. Едно
частно лице би било „индивидуално засегнато“ от даден общностен акт,
„ако този акт уврежда или е от естеството да увреди неговите интереси
в значителна степен“.
1061. Именно в този контекст още преди СЕО да постанови своето решение,
ПИС реши да измени своята практика и да възприеме общия подход,
предложен от генералния адвокат. Постъпвайки по подобен начин, ПИС
пое риска решението му да бъде отменено, ако СЕО не промени своята
практика, което в действителност се случи. По този начин обаче ПИС
даде ясен сигнал на СЕО, който има още по-голямо значение предвид на
това, че ПИС е натоварен да гледа като първа инстанция делата за отмяна на неправомерни актове на Общността, заведени от частни лица.
В своето решение (TPI, 3 mai 2002, Jégo-Quéré et Cie SA c/ Commission,
aff. T-177/01, rec. II-2365) ПИС се произнася в полза на допустимостта
на жалба срещу един регламент на Комисията в областта на риболова:
„следва да се приеме, че процедурите, предвидени в чл. 234 от ДЕО, от
една страна, и чл. 235 и 288, ал. 2, от друга, не могат да бъдат считани
по смисъла на чл. 13 от ЕКЗПЧ и на чл. 47 от Хартата на основните
права като гарантиращи на частните лица право на ефективна съдебна
жалба, което им позволява да оспорват действителността на общностните актове с общо действие, засягащи пряко тяхното правно положение.“ ПИС постановява, че едно частно лице е „индивидуално засегнато“
от един общностен акт с общо действие, „ако съответният акт засяга
действително и сигурно неговото правно положение, като ограничава
правата му или му налага ограничения. Броят и положението на други
лица, които също са засегнати от акта или могат да бъдат засегнати от
него, нямат определящо значение в това отношение.“
1062. В решението си от 25 юли 2002 г. СЕО потвърждава своята предходна практика (горецитираното решение). Той още веднъж прокламира
правото на ефективна съдебна защита, но заявява също, че общностната система гарантира това право. Същевременно Съдът извежда, че
държавите членки следва да имат основното задължение да осигурят
съответните средства и форми на защита на частноправните субекти.
Казано с други думи, СЕО се освобождава от задължението да предвиди ефективна форма на защита пред самия него, като прехвърля
тази отговорност на държавите членки и запазва непокътнат настоящия
модел на допустимост на жалбите на частните лица. Всъщност Съдът
потвърждава своята практика по отношение на чл. 230 и в частност от-
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носно недопустимостта на жалбите на частни лица срещу актове, които
се характеризират с общо действие, с изключение на случаите, в които
лицата са индивидуално засегнати. Нов елемент в практиката на Съда
обаче е констатацията, че Договорът изгражда една завършена система на защита, в рамките на която частноправните субекти имат правото
било да се позоват на възражението за законност пред общностната
юрисдикция, предвидено в чл. 241 на ДЕО, било да предприемат действия пред национален съд, който от своя страна да отнесе въпроса до
Съда на ЕО. Съдът обобщава: „Държавите членки имат задължението
да уредят ред на обжалване, който позволява да бъде гарантирано правото на ефективна съдебна защита. В този ред, съобразно принципа
на лоялното сътрудничество, прокламиран в чл. 5 (нов чл. 10) от Договора, националните съдилища са обвързани, доколкото е възможно,
да тълкуват и прилагат вътрешноправните норми относно обжалването
на незаконосъобразни актове по начин, позволяващ на физическите и
юридическите лица да оспорят по съдебен ред действителността на
всеки национален акт, свързан с прилагането спрямо тях на един акт на
Общностното право, който се характеризира с общо действие, като се
позоват на неговата недействителност.”
1063. Необходимо е също да съществува национален правен акт, при отсъствието на който ще е необходимо частното лице да предизвика този акт,
за да може да го обжалва, което води до извода, че Общностното право
налага съществуването на съдебен ред за обжалване на отказ от страна на администрацията да спре изпълнението на общностен акт, чиято
действителност е оспорена. Това предполага и че липсата на такава национална процедура ще се разглежда като нарушение на договорите.
Случаят обаче не е такъв, тъй като Съдът не налага едно абсолютно
задължение, а задължение, което следва да бъде изпълнено в рамките
на възможното, което ясно говори, че възприетото решение има своите
ограничения. Възможно ли е обаче да има право на ефективна съдебна
защита, което се гарантира, доколкото това е възможно?
1064. Отговорът на Съда обаче не е еднозначен и завършен, тъй като е трудно
да се приеме, че може, от една страна, да се прокламира правото на ефективна жалба по съдебен ред, а от друга, да се поддържа ограничаващата
практика по чл. 230 от ДЕО. Той очертава недвусмислено, че настоящата
система, „предвидена от Учредителните договор и запазена непокътната в своите основни положения“, може да бъде променена единствено с
ревизия на Договорите. Съдът приема, че след като прочитът на чл. 230
никога не е бил поставян под въпрос при различните изменения на Договорите, той не може да бъде изменен по съдебен ред. СЕО е бил много
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по-решителен в други ситуации като например при легитимирането на
Европейския парламент като страна в съдебните производства или при
задължителното поставяне на преюдициален въпрос, когато един национален съд счита, че даден общностен акт е недействителен. Тези случаи обаче имат друг характер, тъй като при тях Съдът дава своя принос
в изграждането на взаимосвързана система на съдебен контрол, без да
поставя под въпрос една здраво утвърдена своя практика. Вероятно в известна степен СЕО прояви колебание да приеме нови положения, които
биха довели до допълнително претрупване на общностния съд в момент,
когато авторите на Договора от Ница тъкмо бяха положили усилия в тази
посока. Същинските мотиви за поведението на Съда обаче вероятно не са
толкова егоистични. Всяка промяна на критериите за допустимост на жалбите на частни лица би имала последици за цялата система на съдебен
контрол и би предполага да бъде оценена в светлината на други решения,
като това за йерархията на правните норми. Последици от такъв характер
не могат да бъдат третирани чрез самостоятелно решение на Съда, тъй
като следва да отразяват цялостна визия, формирана от учредителната
власт на Общността.
1065. В действителност СЕО препраща решаването на проблема на Конвента
за бъдещето на Европа. Конвентът от своя страна разбира изпратеното
послание. В своя проект за Конституция той съчетава уредбата относно
йерархията на правните норми и разширява достъпа на частноправните
субекти до производството по отмяна на неправомерни актове на общностните институции. Вместо да извърши радикална промяна в системата на допустимост, Конвентът предпочита да запълни съществуващата
празнота, като прибави към актовете, които могат да бъдат оспорвани от
частни лица, актовете с нормативен характер, които пряко засягат един
частноправен субект, без да са налице изпълнителни мерки по тяхното
прилагане. Премахването на изискването едно лице да бъде индивидуално засегнато открива възможността да бъдат оспорвани актове с
общо действие винаги когато те пораждат последици за жалбоподателя.
Тази възможност обаче е въведена само по отношение на подзаконовите
нормативни актове, които според новата типологизация, предвидена от
Конституцията, са изпълнителни актове. Това означава, че продължава
да съществува празнота относно законодателните актове. Същевременно от практическа гледна точка случаите, при които един законодателен
акт не изисква приемането на изпълнителни актове по неговото прилагане, са рядкост. В тази логика чл. 28, § 1, ал. 2 на проекта за Конституция налага на държавите членки да уредят „необходимите процедури,
за да бъде осигурена ефективна защита в областта на правото на ЕС“,
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като по този начин проблемът отново е препратен на национално ниво.
Окончателната редакция на Конституцията възприема без изменение
предложенията на Конвента (чл. І-29, § 1, ал. 2 et III-356).

§ 3. Основания за отмяна
1066. Типологията на случаите, в които може да бъде открито производство за
отмяна на неправомерни актове на Общността, няма да бъде изненада за
френските юристи, тъй като тя до голяма степен е заимствана от френското съдебно производство. Един акт може да бъде отменен при липса на
компетентност на органа, който го е издал; при съществени нарушения по
формата на издаване на акта, при нарушаване на Договора или на всяка
норма, приета по неговото прилагане; при нарушаване на правомощията.
Основанията, свързани с действителността от външна страна (липса на
компетентност и съществени нарушения по формата), могат да бъдат релевирани служебно от Съда, докато тези, свързани със същността на акта
(нарушаване на Общностното право и нарушаване на правомощията),
следва да бъдат посочени от страните (CJCE, 2 avril 1998, Commission c/
Sytraral et Brink’s France, aff. C-378/95 P, rec.-1719).

А. Липса на компетентност
1067. Предвид на това, че Общността разполага единствено с правомощията,
които са є предоставени, всяко действие, извършено извън полето на
общностната компетентност, е недействително. Случаите на отмяна на
актове поради липса на компетентност обаче са рядкост. Според някои
следва дори да се приеме, че в тази хипотеза съответните актове са винаги нищожни. В решенията си по делата за седалището на общностните институции СЕО заема позиция относно разпределението на правомощията
между Общността и държавите членки (вж. по-горе № 263). Освен това
Съдът постановява, че Парламентът не разполага с компетентност да
уреди създаването на система на финансиране на европейските избори,
тъй като актът, уреждащ избирането на Европейски парламент, възлага
тази компетентност на държавите членки (Les Verts c/ Parlement). Липсата
на компетентност е констатирана и по отношение на директивата относно
рекламирането на тютюневи изделия, която беше отменена въз основа на
констатацията, че чл. 95 от Договора не може да се разглежда като необходима правна основа за всички разпоредби на директивата. Доколкото от
решението е видно, че не са налице други възможни основания, следва да
се приеме, че е налице именно случай на липса на компетентност (CJCE,
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5 octobre 2000, Allemagne c/ Conseil, aff. C-376/98, rec. I-8419). Що се отнася
до институциите, те разполагат единствено с правомощията, предоставени им от Договорите. Всяко действие, извършено от една институция
извън границите на тези правомощия, поставя под въпрос институционното равновесие, определено от първичното право. Именно нарушаването
на принципа на предоставените правомощия е в основата на редица съдебни спорове. Най-често обаче те се отнасят до решаване на въпроса
за съответната правна основа, тъй като възлагането на правомощия на
една институция в дадена област е тясно свързано с правната основа за
предприемането на действия по тяхното упражняване. Частноправните
субекти обаче предпочитат да се позовават в тази ситуация на нарушаването на Договорите, състоящо се в избора на неправилна правна основа,
отколкото в липсата на компетентност.
1068. Липсата на компетентност се проявява rationae temporis, тъй като една
институция може да извърши дадени действия, за които все още не разполага с компетентност или за които вече не разполага с компетентност.
Липсата на компетентност се проявява също и rationae loci, когато в
нарушение на международното право Общността приема мерки, които
следва да се прилагат извън нейната територия. Същевременно СЕО
приема, че в областта на конкуренцията налагането на санкции за търговски споразумения, осъществени извън Общността, е правомерно в
случаите, когато споразумението поражда действие на територията на
общността (CJCE, 27 septembre 1988, Ahlström c/ Commission, aff. jointes
89, 104, 114, 116 et 117, 125 а 129/85, rec. 5193).

Б. Съществени нарушения по формата на акта
1069. Изискванията относно формата на общностните актове имат за цел да
гарантират, че волята на общностните институции ще бъде формулирана в съответствие с установеното институционно равновесие и че правата на частните лица ще бъдат зачитани. Нарушаването на изискванията
относно формата на общностните актове следва да бъде санкционирано
в случаите, когато тяхното зачитане би довело да резултат, различен от
този, предвиден в оспорвания акт (CJCE, 29 octobre 1980, Van Landewyck
c/ Commission, aff. jointes 209 а 215 et 218/78, rec. 3125: „…наличието
на порок в процедурата по издаването на акта води до частична или
цялостна отмяна само в случаите, когато се установи, че при липсата
на този порок оспорваният акт можеше да има различно съдържание.“).
Като класически случаи на съществени нарушения на формата на издаване на акта, СЕО санкционира засягането правото на Парламента да
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бъде консултиран (вж. по-горе № 657), незачитането на важна разпоредба от вътрешния правилник на някоя от институциите (в случая на
Съвета – относно писмената процедура, CJCE, 23 février 1988, RoyaumeUni c/ Conseil, aff. 68/86, rec. 855). Сред правилата, предназначени да
гарантират зачитането правата на частноправните субекти, са правото
на изслушване, когато се приема акт, от който следват неблагоприятни
последици, правото на запознаване със съдържанието на документи,
които засягат частното лице, както и правото на конфиденциалност.
Разбира се, сред съществените елементи по формата на издаване на
акта е мотивирането на акта не само защото позволява запознаването с
причините за приемането на акта, но също и защото се явява основа при
осъществяването на съдебен контрол (вж. № 894).

В. Нарушаване на Договора и на норми, приети по неговото прилагане
1070. Това основание за отмяна на един общностен акт е израз на принципа
на законността в общностния правен ред. Всеки акт на общностните институции следва да е съобразен с разпоредбите на Договора, както и с
всички висшестоящи норми на производното право. Така в йерархията
на общностните норми следва да бъдат зачитани общите принципи на
правото, международните договори, сключени от Общността, общностното законодателство, изпълнителните мерки, индивидуалните актове.
Като нарушение на Общностното право следва да бъде разглеждана и
хипотезата на фактическа грешка или грешка в правната квалификация
на дадени факти. СЕО обаче проявява определена резервираност в
случаите на решения по икономически въпроси, където институциите
разполагат с широко право на самостоятелна преценка. В този случай
може да бъде санкционирана единствено явна фактическа грешка в преценката (CJCE, 20 octobre 1977, Roquette frиres, aff. 29/77, rec. 1835).

Г. Нарушаване на правомощията
1071. Нарушаване на правомощията може да се изразява в тяхното упражняване без необходимото правно основание или с цел, различна от тази, с
оглед на която са предоставени, както и в прилагането на процедура, различна от предвидената в съответната хипотеза. Макар че страните сравнително често се позовават на това основание, СЕО констатира рядко
наличието на нарушаване на правомощията. Нарушаването на правомощията не може да бъде презумирано, затова жалбоподателят трябва да
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представи обективни доказателства в подкрепа на това основание (CJCE,
29 septembre 1976, Giuffridi c/ Conseil, aff. 105/75, rec. 1395).

§4. Действие на отмяната
1072. Отмяната на един акт поражда последици erga omnes и има ретроактивно действие. Приема се, че актът никога не е съществувал и последиците
от него следва да бъдат заличени. Задължение на институцията, издала
акта, е да предприеме всички необходими мерки в приложение на чл. 233,
за да изпълни решението на Съда. Ако е необходимо да бъде приет даден акт, тя следва да издаде нов акт, който не е свързан с недостатъците на отмененото решение. В случай на порок по формата на издаване
процедурата може да бъде възобновена от етапа, на който е извършено
нарушението, като при приемане на нормативен акт ново предложение
на Комисията не е необходимо. Така в случай на отмяна на даден акт поради неизвършване на консултиране на Парламента процедурата може
да бъде възобновена от стадия на консултиране (CJCE, 13 novembre
1990, Fedesa e.a., aff. C-331/88, rec. I-4023 ; CJCE, 3 juillet 1986, Conseil
c/ Parlement, aff. 34/86, rec. 2155 ;CJCE, 12 novembre 1998, Espagne c/
Commission, rec. I-6993). СЕО обаче не може да отиде отвъд отмяната
на акта и да постанови задължителни за институциите указания (CJCE,
27 novembre 1997, Tremblay e.a.c/ Commission, aff. T-224/95, rec. II-2215).
Той обаче може да ограничи ефекта от отмяната на един регламент (чл. 231,
като Съдът тълкува разширително понятието „регламент“ и го прилага спрямо всички актове с общо действие). Когато необходимостта от
последователност или интересите на частните лица го налагат, Съдът
ограничава ретроактивното действие на отмяната. Такъв е подходът на
СЕО и когато е налице случай на отмяна на регламент, който се явява
основа за извършване на определени разходи от Общността и при който
Съдът определя, че отмяната не засяга вече извършените плащания
и поети задължения (CJCE, 12 mai 1988, Royaume-Uni c/ Commission,
aff. C-106/96, rec. I-2797). Възможно е също действието на акта, който
подлежи на отмяна, да бъде запазено до замяната му с нов акт (по отношение на регламентите, вж. CJCE, 10 juin 1997, Parlement c/ Conseil, aff.
C-392/95, rec. I-1195). Възможна е също частична отмяна на акта, когато
опорочената част от него може да бъде отделена от останалия диспозитив (CJCE, 24 mai 2005, France c/ Parlement et Conseil, aff. C-244/03,
rec. I-4021, в това решение СЕО постановява също, че не е възможна
частична отмяна, ако тя ще доведе до изменение на същността на оспорвания акт). Съдът е определил също, че спорът относно неизпъл-
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нението на едно съдебно решение следва да бъде решаван по реда за
установяване на неправомерно бездействие (CJCE, 18 septembre 1996,
Asia Motor France e.a. c/ Commission, aff. T-387/94, rec. II-961).

Раздел 2. Производство за установяване на неправомерно бездействие
1073. Ако производството за отмяна на неправомерни актове има за цел да
санкционира неправомерните действия на общностните институции,
производството за установяване на неправомерно бездействие е насочено към случаите на неизвършване на определени действия в нарушение на Общностното право. Когато Договорите или актовете, приети
по тяхното прилагане, уреждат задължение да бъдат извършени определени действия от страна на институциите на Общността, тяхното
неизвършване е нарушение на Общностното право и дава основание
за внасянето на искане за установяване на неправомерно бездействие.
Ако обаче съответната институция извърши съответното действие или
издаде съответния акт, състоянието на неправомерно бездействие е
прекратено. Съответното действие или акт вече може да бъде оспорвано по реда на производството за отмяна на неправомерни актове. Така
производството за установяване на неправомерно бездействие допълва производството за отмяна на неправомерни актове и според СЕО те
са „израз на едно и също правно средство“ (CJCE, 18 novembre 1970,
Chevalley, aff. 15/70, rec. 975).
1074. Тази оценка обаче следва да бъде нюансирана. В действителност актът,
с който се поставя край на състоянието на бездействие, не винаги би
могъл да бъде оспорван по реда на производството за отмяна. Неиздаването на един подготвителен акт може да бъде основание за искане за
установяване на неправомерно бездействие, но след като този акт бъде
издаден, той не може да бъде предмет на производство за отмяна поради своя подготвителен характер. Така например, ако Съветът не приеме
проект за бюджет в определените срокове, той може да бъде осъден
за неправомерно бездействие (CJCE, 27 septembre 1988, Parlement c/
Conseil, aff. 302/87, rec. 5616). Самият проект за бюджет обаче не може
да бъде предмет на искане за отмяна. Също така, ако съответната институция прекрати бездействието си, като издаде акт, различен от искания, и ако този акт няма обвързващо действие, той не може да бъде
оспорван. Следователно връзката между отмяна и неправомерно бездействие не е абсолютна.
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§ 1. Страни в производството
1075. Искане за установяване на неправомерно бездействие може да бъде
отправено срещу Парламента, Съвета, Комисията, Европейската централна банка. В началния етап Европейският парламент не беше споменат между институциите, чието бездействие може да бъде предмет на
производството, но Договорът от Маастрихт коригира този пропуск, като
добави също и Европейската централна банка към кръга на пасивно легитимираните субекти. Конституцията прибавя към тях и Европейския
съвет. Искането е допустимо единствено когато Общностното право
урежда задължение за действие и не оставя на съответната институция никаква възможност за самостоятелна преценка (CJCE, 22 mai 1985,
Parlement c/ Conseil, aff. 13/83, rec. 1513). По традиция СЕО определя
като недопустимо искане за установяване на неправомерно бездействие по отношение на случаите, в които Комисията не предприема действия за откриване на производство за установяване на нарушение на
договорите от една държава членка, тъй като Комисията разполага с
право на самостоятелна преценка относно целесъобразността на такива
действия (TPI, 3 juillet 1997, Smanor SA, aff. T-201/96, rec. II-1081).
1076. Искане за установяване на неправомерно бездействие може да бъде
внесено от държава членка или от общностна институция. Поради особеното си положение СЕО не следва да упражнява това право. Не е необходимо институционните тъжители да доказват наличието на правен
интерес. Не е задължително искането да се отнася до акт, който има обвързващо действие, тъй като Договорът не съдържа подобно правило.
Така невнасянето от Комисията на предложение, което тя е задължена
да внесе, може да бъде предмет на производство за установяване на
неправомерно бездействие. Непредставянето в определените от Договора срокове на проекта за бюджет, който е незадължителен акт, също
е основание за откриване на производство срещу Съвета (CJCE, 27
septembre 1988, Parlement c/ Conseil, aff. 302/87, rec. 5616).
1077. Що се отнася до частноправните субекти, те са активно легитимирани
в случаите, когато една институция не е издала акт, на които те следва да бъдат адресат, с изключение на препоръките и становищата. За
разлика от хипотезата на производство по искане на институционалните
тъжители, това предполага, че частноправните субекти могат да внесат
жалба за установяване на неправомерно бездействие единствено когато дадена общностна институция не е издала задължителен акт. Освен
това текстът на Договора изключва възможността да бъде атакувано
бездействието в случай на издаване на акт с общо действие, тъй като
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чл. 232 има за предмет актовете, които се отнасят до частни лица. Същевременно в търсенето на аналогия с производството за отмяна на неправомерни актове СЕО не изключва възможността да бъде допуснато
разглеждането на жалба, която се отнася до неиздаването на акт с общо
действие, ако съответните частноправни лица са пряко и индивидуално
засегнати. Както Съдът констатира: „също както чл. 173, ал. 4 позволява
на частните лица да искат отмяната на акт на една общностна институция, на който не са адресати, когато актът ги засяга пряко и индивидуално, чл. 175, ал. 3 следва да бъде тълкуван, така че да позволи на
тези лица да атакуват неправомерното бездействие на една институция,
която не издава акт, който би ги засегнал по същия начин. Възможността частните лица да се ползват от своите права не може да зависи от
действието или бездействието на съответната институция.“ (CJCE, 26
novembre 1996, T-port, aff. C-68/95, rec. I-6065).

§ 2. Досъдебна фаза
1078. Внасянето на иск за установяване на неправомерно бездействие задължително се предшества от изпращане на покана за извършване на съответното действие от заинтересования субект до съответната институция.
Тази покана изрично трябва да укаже състоянието на неправомерно бездействие и да посочи акта, който институцията би следвало да издаде.
По отношение на частните лица това условие позволява да бъде решен
въпросът за допустимостта на искането. Поканата не е обвързана със
срок, но Съдът счита, че тя следва да бъде отправена в разумен срок.
1079. От отправянето на покана започва да тече срок от два месеца, в рамките на който съответната институция следва да се произнесе по случая.
Липсата на действия от нейна страна открива пътя към внасянето на
иск. Ако институцията се произнесе по искането обаче, не е възможно
да бъде внесен иск за установяване на неправомерно бездействие. Остава възможността за оспорване на съответния акт по реда на производството за отмяна на неправомерни актове на общностните институции.
Тази формула обаче не винаги функционира толкова просто. От една
страна, исканото действие може да се отнася до актове, които нямат задължителен характер (предложение на Комисията, проект за бюджет) и
не могат да бъдат предмет на производство за отмяна. От друга страна,
за да прекрати състоянието на неправомерно бездействие, съответната
институция има възможността да приеме акт, различен от този, който
е искан от заинтересованото лице. Оттук и изкушението да се избегне
неправомерното бездействие с чисто формални действия, които факти-
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чески ще запазят състоянието на неизвършване на дължимите действия
от страна на съответната институция. В този контекст основната гаранция за заинтересованите лица се явява в значението, което СЕО придава на понятието „произнасяне“. В съответствие със съдебната практика
единствено анализът на съдържанието на произнасянето от страна на
съответната институцията може да позволи да се прецени неговият реален характер. Така простият отговор, че случаят ще бъде разгледан,
не може да се разглежда като произнасяне. От друга страна, ако произнасянето се осъществи със закъснение, дори към момента, когато
производството вече е в съдебна фаза, искането ще бъде определено
като лишено от предмет (CJCE, 12 juillet, 1988, Parlement c/ Conseil, aff.
377/87, rec. 4017). В този случай обаче СЕО обикновено осъжда съответната институция да заплати разходите по делото.

§ 3. Действие на решението за установяване на неправомерно бездействие
1080. Действието на решението за установяване на неправомерно бездействие е уредено в чл. 233, който определя и последиците от решението
за отмяна на един неправомерен акт, което потвърждава аналогичния
характер на двете производства. Констатирането на неправомерно бездействие има декларативен характер и институцията, по отношение на
която е постановено решението, е обвързана да приеме в разумен срок
необходимите мерки за прекратяване състоянието на неправомерно
бездействие. Следователно установяването на неправомерното бездействие потвърждава задължението за извършване на съответното
действие и при неприемане на съответните мерки може да бъде ангажирана извъндоговорната отговорност на Общността (CJCE, 12 juillet 1988,
Parlement c/ Conseil, горецитирано).

Раздел 3. Възражение за законност
1081. Предметът на производството, предвидено в чл. 241, е прост. То има
за цел да позволи на един субект, страна по съществуващ спор, да се
позове на недействителността на един акт с общо действие с оглед на
обявяването на този акт за неприложим при решаването на съответния
спор. Установяването на недействителността обаче не води до отмяна
на акта, а го лишава от правните му последици. Възражението за законност може да бъде направено в рамките на всяка форма на пряко
производство. В рамките на преюдициалното производство специфично
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средство е поставянето на преюдициален въпрос относно действителността на даден общностен акт от националния съд до СЕО (CJCE, 27
septembre 1983, Universität Hamburg v. Hauptzollant Hamburg-Kehwieder,
aff. 216/82, rec. 2271). Възражението за законност има идентична същност с това средство за защита във френското право, но в Общностното
право то има особено значение предвид ограниченията, които Договорът
поставя пред достъпа на частните лица до производството за отмяна на
неправомерни актове с общо действие.

§ 1. Актове, срещу които може да бъде направено възражение за законност
1082. Според чл. 241 възражение за законност може да бъде направено срещу един регламент. Под това понятие следва обаче да бъде подведена
всяка мярка с общо действие по смисъла на съдебната практика, развита от СЕО във връзка с производството за отмяна на неправомерни
актове. Следователно не може да се приложи възражение за законност
спрямо решения, които са съобщени на заинтересованото лице (CJCE,
27 octobre 1992, Commission c/ Allemagne, aff. C-74/91, rec. I-5437). Това
решение е логично, тъй като да се допусне възражение за законност в
този случай би означавало да се ревизират сроковете за производство
за отмяна на неправомерни актове, в рамките на които заинтересованото
лице е имало възможност да оспори пряко акта, но не го е направило.
Последиците от производството по възражение за законност и производството за отмяна на неправомерни актове, разбира се, са различни,
но да се позволи в конкретния случай действителността на един акт, за
който заинтересованото лице е лично уведомено, да бъде оспорен чрез
възражение за законност, би имало същия ефект като производството за
отмяна. И в двата случая актът няма да бъде приложен. Поставяше се и
въпросът за допустимостта на възражение за законност по отношение
на директива. Този въпрос е от значение преди всичко за привилегированите тъжители, тъй като в тази хипотеза частноправните субекти разполагат с питане по преюдициален въпрос за действителност, чрез което
биха могли да поставят под въпрос действителността на една директива.
Договорът обаче посочва единствено регламентите и би следвало да
се направи ограничително тълкуване, като се изключат директивите. От
друга страна, доколкото директивите се съобщават на държавите членки,
това също препятства възможността срещу тях да се използва възражение за законност. С Договора от Маастрихт обаче директивите, които
се отнасят до всички държави членки, се публикуват и оттам възниква
въпросът дали не следва да бъде изменена възприетата практика. Поло-
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жителният отговор на въпроса обаче би довел до това да се наложи един
чисто формален критерий, свързан с публикуването, като се пренебрегне
същността на проблема, свързана с факта, че директивите са адресирани до държавите членки, които следва да ги транспонират във вътрешния
си правен ред. Аргументът, свързан с публикуването, беше изтъкнат пред
СЕО с оглед признаването на хоризонтален директен ефект, но не беше
приет от Съда. На какво се основава това решение?
1083. Актът, по отношение на който се повдига възражение за законност, следва
да има връзка с акта, оспорван по същество в основното производство.
Той най-често се явява негова правна основа (CJCE, 28 octobre 1981, Krupp
c/ Commission, aff. jointes 275/80 et 24/81, rec. 489). Съдът обаче допуска
връзката между двата акта да бъде непряка, ако са налице тесни връзки
между някои разпоредби на акта с общо действие и атакуваното индивидуално решение (CJCE, 13 juillet 1966, Italie c/ Conseil et Commission, aff.
32/65, rec. 563; CJCE, 21 février 1984, Waltzhal-Vereininung et Thyssen c/
Commission, aff. jointes 140, 146, 211, 262/82, rec. 951).

§ 2. Страни в производството
1084. Право на възражение за законност има всяка страна, за която съществува съответното основание. Дали обаче положението на институциите
и частноправните лица е идентично? По отношение на частните лица,
Съ-дът е определил, че те не могат да правят възражение по отношение на акт, който са пропуснали да оспорят по реда на производство за
отмяна. Изискването за правна сигурност изключва допустимостта на
възражение за законност от момента, в който съответният акт е станал
окончателен по отношение на заинтересуваното лице чрез изтичане
на срока за обжалване (CJCE, 9 mars 1994, TVD Textilwerke Deggendorf,
aff. C-188/92, rec. 833). Идентично е решението, ако недействителността е повдигната пред национален съд, при положение че актът не е
обжалван в определения за това срок. След като актът е придобил
окончателен характер, националният съд следва да не допуска разглеждането на искането (CJCE, 15 février 2001, Nachi Europe GmbH et
Hauptzolamt Krefeld, aff. C-239/99, rec. I-1992). Тази практика, развита
по отношение на решенията, следва да се прилага също и по отношение на актовете с общо действие, но при тях прилагането є е по-деликатен въпрос. В действителност, за да се препятства едно възражение
за законност спрямо такъв акт, е достатъчно да се докаже, че е било
възможно откриването на пряко производство и че то със сигурност е
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било допустимо в случай на жалба. В противен случай частното лице
би било санкционирано, тъй като, поради съмнения доколко е пряко
и индивидуално засегнато от акта, то е предпочело да изчака, за да
използва възражението за законност, а не да предприеме действия за
откриване на производство за отмяна, чиято допустимост не е сигурна
(по отношение на регламентите, CJCE, 12 décembre 1996, Accrington
Beef e.a., aff. C-241/95, rec. 6699, в което СЕО допуска възражението,
тъй като не е видно, че жалба по реда на чл. 230 би била допустима;
за директивите в случай на преюдициален въпрос, CJCE, 11 novembre
1997, Eurotunnel, e.a., aff. C-408/95, rec. I-6315). Открит беше и въпросът
дали една държава членка може да се позове на недействителността
на акта, на който се основава искането за установяване на неправомерно бездействие. СЕО дава отрицателен отговор, що се отнася до
решенията, които са адресирани до държавата членка (вж. по-долу №
1082). Какво е решението за актовете с общо действие, чиято отмяна държавите членки могат винаги да оспорват като привилегировани
тъжители? Изискването за правна сигурност се прилага в този случай
по същия начин, както при акт, който е придобил окончателен характер спрямо едно частно лице, и трябва да бъде отрицателен. Срещу
тази теза може да се изтъкне аргументът, че Договорът не съдържа
никакво ограничение по отношение на повдигането на възражение
за законност срещу един регламент от държава членка. Търсейки да
утвърди допустимостта на възражението в тази хипотеза доктрината
твърдеше, че недействителността на един регламент може да се прояви при неговото прилагане вследствие на тълкуването на определени
разпоредби. Правната сигурност обаче следва да бъде гарантирана и
да се избегне съществуването на механизъм на постоянно оспорване
действителността на един акт. На тази основа СЕО в крайна сметка
ясно разшири приложението на практиката си, като потвърди недопустимостта на възражение за законност от страна на една държава членка, която е пропуснала да иска пряко отмяната на акта, по отношение
на който повдига възражение (CJCE, 22 octobre 2002, National Farmer’s
Union, aff. C-241/01, rec. I-9079). Ако обаче става въпрос за нищожност
на акта, тя може да бъде повдигната от държава членка, тъй като поради своя същност нищожността може да бъде релевирана във всеки
един момент. Това изключение все пак е рядкост, като се има предвид
резервираността на СЕО по отношение на нищожността.
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§ 3. Действие на приемането на възражението за законност
1085. Ако Съдът приеме възражението за законност, от това следва, че съответният акт не се прилага при решаването на основния спор, който се
разглежда. Същевременно поради относителната сила на присъденото
нещо установяването на недействителност не поражда действие извън
рамките на конкретния спор и актът поначало продължава да се прилага, въпреки че Общността остава изправена пред риска от нарастване
броя на случаите, при които се прави възражение за законност във връзка с актовете по прилагането на основния акт. Естествена последица от
установяването на недействителността на акта следва да бъде неговата
отмяна. Може да се смята, че според СЕО е налице подобно задължение за институцията – автор на акта (CJCE, 20 mars 1984, Razzouk et
Beydoun c/Commission, aff. jointes 75 et 117/82, rec. 1509). Ако институцията – автор на акта, има задължението да отстрани последиците от
недействителността, в това число и тези, които са настъпили назад във
времето, в конкретния разглеждан от Съда случай тя не е обвързана,
поради относителната сила на присъдено нещо, да отмени със задна
дата акта, обявен за недействителен, за да поправи вредите, които биха
могли да бъдат причинени на трети лица.
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Глава ІІ. Производство за установяване нарушение
от държава членка
1086. Производството за установяване на нарушения, извършени от държавите членки, е специфично средство на Общностното право. В една класическа институционна система зачитането на задълженията, които една
държава членка е поела, се осигурява чрез принципа на реципрочността, който позволява на всяка страна да преустанови изпълнението на
задълженията по един международен договор в случай на неговото
нарушаване от друга страна по договора. В една федерална система
федералният съд може да обяви за недействителен актът, с който една
съставна част на федерацията нарушава федералния правен ред. Тази
възможност не съществува в Общностното право, но не се прилага и
реципрочността. Чл. 226 и 227 позволяват съответно на Комисията и на
държавите членки да искат от СЕО да установи, че една държава членка
е извършила нарушение на задълженията, които произтичат за нея от
Договорите. Съответното извършено от нея действие не се отменя, но
националният съд, обвързан с върховенството на Общностното право,
следва да извлече последиците от установеното нарушение, както що
се отнася до самото прилагане на акта, така и до отговорността на автора на нарушението. По този начин се избягва намеса във вътрешния
правен ред на държавите членки от страна на общностния съд и се дава
едно по-приемливо решение, при което националните съдилища следва
да извлекат конкретните последици от установяването на нарушение,
като приложат Общностното право такова, каквото то следва от тълкуването на Съда. Тази формула не се съдържа изцяло в Договора, който
урежда само процедурата на производството, но следва от практиката
на Съда, свързана с примата на Общностното право и с отговорността на
държавите членки. Конституцията подчинява областта на ПВР на процедурата по установяване нарушения от държавите членки, с изключение
на случаите на преценка на пропорционалността или действителността
на действия на полицията, както и случаите, свързани с поддържане на
обществения ред и вътрешната сигурност (III-377).
1087. Освен процедурите по чл. 226 и 227 съществуват още редица опростени
процедури, които позволяват да бъде констатирано по-бързо извършването на нарушение предвид особения характер на съответната област
(държавни помощи, защита на вътрешния пазар и др.). Чл. 88 позволява
на Комисията или на всяка заинтересувана държава членка да сезира
Съда, ако една държава членка не предприеме необходимите мерки
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при решение на Комисията, с което се констатира, че дадена държавна
помощ е несъвместима с Общия пазар. Чл. 95 позволява на Комисията
или на държава членка да сезира СЕО, ако счита, че запазването на
определени национални мерки след извършването на хармонизация е
форма на злоупотреба, но при зачитане на изключенията, предвидени в
Договора. Накрая чл. 298 позволява на Комисията и на държавите членки да сезират Съда в случай на злоупотреба с правата по реда на чл. 296
и чл. 297, позволяващи на държавите членки да вземат необходимите
мерки за сигурност по отношение на военното производство, в случай на
вътрешни проблеми или на международна криза.

Раздел 1. Съставни елементи на нарушението
1088. Производството за установяване нарушение на Договорите има за
предмет всяко нарушение на Общностното право, извършено от държава членка. СЕО прилага една обективна концепция за нарушенията и
проявява значителна резервираност спрямо фактите, изтъквани от държавите членки като оправдание за извършеното нарушение.

§ 1. Естество на действията, съставляващи нарушение
1089. Производството за установяване, нарушения, извършени от държавите
членки, има за цел установяването на нарушение на Общностното право
от каквото и да е естество, т.е. всяко нарушение на норма на Правото
на ЕО, без значение дали става въпрос за първичното право, за производното право или за общите принципи. Неспазването на задължението
за лоялно сътрудничество, уредено в чл. 10 от ДЕО, е само по себе си
достатъчно основание за констатиране на нарушение, дори да не съществува друга конкретна норма, която не е спазена (CJCE, 20 septembre
1988, Commission c/ Grиce, aff. 272/86, rec. 4875, относно отказа на Гърция да предостави информация на Комисията; CJCE, 9 septembre 1997,
Commission c/ France, aff. C-265/95, rec. I-6995, където чл. 10 е разгледан
във връзка с чл. 30 (днес чл. 28) като основание за осъждането на Франция за нарушение, свързано със създаването на пречки пред свободното
движение на стоки, произтичащи от протести на земеделските производители). Нарушението може да произтича от извършването на определени действия от страна на държавата членка, като например приемането
на закон или подзаконов нормативен акт, или възприемане на определена административна практика, противоречаща на Общностното право. То
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може да се състои и в неизвършването на дадени действия, като например нетранспонирането на една директива. Запазването на национална
уредба, противоречаща на Общностното право, дори когато тя не се прилага, също е форма на нарушение от страна на държавата членка, тъй
като то създава състояние на липса на правна сигурност (CJCE, 4 avril
1974, Commission c/ France, aff. 167/73, rec. 359). Нарушаването на Договорите не изисква съществуването на акт с обвързващо правно действие, който да противоречи на Общностното право. Достатъчно е дори
извършването на определени фактически действия, като например организирането на кампания в подкрепа на националните продукти (CJCE, 24
novembre 1982, Commission c/Irlande, aff.249/81, rec. 4005). Понятието за
нарушение има обективен характер и от тази гледна точка хипотезата на
грешка от страна на държавата е без значение.

§ 2. Нарушение, извършено от държава членка
1090. С оглед установяване на нарушението държавата се разглежда като единен субект. Тя носи отговорност за действията на всеки свой орган и структура, на местните власти, на съставните части на федерацията, на публичноправни юридически лица, дори на частноправни субекти, чиято дейност
е под контрола на държавата. Както подчертава СЕО, макар страна по
производството за установяване нарушение на Общностното право да е
правителството на една държава членка, то отговаря и за случаите „когато
нарушението произтича от действието или бездействието на властите на
една съставна част на федерацията, на един регион или автономна общност“ (CJCE, 21 mars 1997, Région wallonne c/ Commission, aff. C-95/97, rec.
I-1787). При това положение и поради обективния характер на нарушението една държава членка не може да се позове на своята вътрешна структура или на независимостта на определени органи, за да оправдае извършването на нарушението. Както определя Съдът „една държава членка не
може да се позовава на практиката или на особености на своя вътрешен
правен ред, за да оправдае неспазването на задълженията и сроковете,
предвидени в една директива“ (CJCE, 14 mars 1996, Commission c/ Italie,
aff. C-238/95, rec. I-1451). Стоеше въпросът дали действията на съдебен
орган могат да съставляват хипотеза на нарушение. Предвид практиката
на СЕО относно понятието „държава членка“ и особено с оглед на това,
че Съдът не приема аргумента за независимост на законодателя спрямо
правителството като основание да оправдае нарушението, беше малко
вероятно СЕО да не санкционира и такъв случай на нарушение. Това беше
изрично потвърдено от Съда по повод нарушение, свързано със съдебна-
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та практика в Италия, както и с практиката по възстановяване на неправомерно събрани суми. СЕО постановява, че Италия е трябвало да измени
законодателството си, за да позволи изменение на съдебната практика.
Съдът обаче напомня и че „едно нарушение може да бъде установено…,
независимо от това действието или бездействието на какъв орган на държавата е в неговата основа, дори това да е независима конституционно
уредена институция“ (CJCE, 9 décembre 2003, Commission c/ Italie, aff.
129/00, rec. I-14637). Със сигурност премахването на правните последици
от едно съдебно решение, което се ползва със сила на присъденото нещо,
е трудна задача, но държавите членки, които са имали сходен проблем с
делата пред ЕСПЧ, са намерили определени решения. Те са изменили
своето законодателство, предвиждайки възможности за преразглеждане
на националното решение (във Франция това се извършва със Закон №
2000-516 от 15 юни 2000 г., уреждащ засилената защита на презумпцията
за невинност и правата на жертвите от престъпления). От друга страна,
установяването на нарушение позволява да бъде избегнато повтарянето
на съответното поведение, както и да бъде присъдено обезщетение. Във
Франция Касационният съд постанови да бъде отложено разглеждането
на едно наказателно дело, докато приключи производството за установяване нарушение на Общностното право, за да се избегне противоречие
между решението на националния и общностния съд (Cass. Crim., arrêt
1 octobre 1979, Rossi di Montalera, JCP 1981.II.19554). Ограниченият брой
дела, свързани с тази хипотеза, произтичат от факта, че Комисията прибягва до това средство в крайни случаи. От друга страна, националните
съдилища разполагат с правото да поставят преюдициални въпроси като
средство да избегнат постановяването на решения, които биха поставили
държавата членка в ситуация на нарушение на Общностното право.

§ 3. Основания за освобождаване от отговорност
1091. Основанията за освобождаване на една държава членка от отговорност
за нарушение на Общностното право са редки. Както вече видяхме,
трудности, свързани с вътрешната структура на държавата или с особеностите на нейният правен ред, не могат да оправдаят извършването
на нарушение. СЕО не възприема и аргументите, свързани с недействителност на общностния акт, който държавата нарушава, тъй като
това би довело до възстановяване на сроковете по производството за
отмяна (вж. по-горе № 1082). Съдът приема като изключение единствено хипотезата, при която актът би засегнал област, предмет на запазена
компетентност на държавите членки, която се доближава до случаите
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на нищожност. Аргументът, че съответното задължение не се спазва и
от останалите държави членки, също не може да бъде приет, тъй като
общностният правен ред изключва принципа на реципрочността именно
поради съществуването на производството за установяване на нарушения на Договорите, което може да бъде открито и по искане на една
държава членка (CJCE, 26 février 1976, Commission c/ Italie, aff. 52/75,
rec. 277). Фактът, че нарушението не поражда негативни последици за
общия пазар, също не може да оправдае неговото извършване (CJCE,
11 avril 1978, Commission c/ Pays-Bas, aff. 95/77, rec. 863). Съществуваше
разбиране, че неясният характер на общностната норма може да бъде
основание за освобождаване от отговорност, но СЕО счита, че държавите членки разполагат с необходимите способи, в частност с процедурата по преюдициални въпроси, за да получат необходимите разяснения (CJCE, 14 décembre 1971, Commission c/ France, aff. 7/71, rec. 1003).
Така единствено в ситуациите, когато използването на тези средства не
е било възможно, Съдът би могъл да приеме тези аргументи, въпреки
че, както той подчертава в горецитираното решение, производството
за установяване нарушение на договорите е средство да се даде това
разяснение. Единственият общопризнат случай на освобождаване от
отговорност е свързан с невъзможността за изпълнение на акта, която
в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество следва да бъде
обсъдена с Комисията (CJCE, 23 février 1995, Commission c/ Italie, aff.
C-348/93, rec. I-673, по повод на едно дело относно чл. 93 (настоящ чл.
88) в областта на държавните помощи, сходно с производството за установяване нарушение на Общностното право; аналогично решение е
налице и относно невъзстановяването на една неправомерно предоставена помощ, CJCE, 22 mars 2001, Commission c/ France, aff. C-261/99,
rec. I-2537, в този случай френското правителство беше пропуснало, в
рамките на едно още висящо производство за отмяна, да иска преустановяване възстановяването на неправомерно предоставената помощ
в предварително производство). Наличието на обществени безредици
също е изтъкнато от френското правителство като оправдание за реакцията му спрямо издигнатите барикади и повреждането на контейнери с
плодове от протестиращите. То подчертава, че е използвало всички подходящи средства, опитвайки се да избегне тези вреди, и че освен това е
приело мерки за обезщетяване на засегнатите лица. СЕО не отхвърля,
че съществуването на обществени безредици от подобно естество може
да изключи отговорността на държавата за нарушение на Общностното
право и определя също, че в това отношение държавите разполагат с
право на самостоятелна преценка какви мерки да предприемат. Съдът
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обаче прави преценка доколко предприетите мерки са правилни и ефективни: „държавата членка е длъжна да предприеме всички необходими
мерки с оглед на средствата, с които разполага, за да гарантира ефективното действие на Общностното право и да осигури неговото прилагане в интерес на всички икономически субекти, освен ако не се докаже,
че определено действие от нейна страна би имало тежки последици за
обществения ред“. Що се отнася до обезщетяването на потърпевшите
лица, то отстранява последиците от нарушението, но не води до неговото премахване. Така Франция е осъдена за това, че не е предприела
необходимите мерки, за да осигури свободата на движение (CJCE, 9
décembre 1997, Commission c/ France, aff. C-265/95, rec. I-6959).

Раздел 2. Ход на производството
1092. Производството може да бъде открито от Комисията в качеството є на
пазител на Договорите (чл. 226) или от една държава членка (чл. 227).
Комисията преценява при пълна самостоятелност необходимостта да
открие производство. Съдът е определил, че е недопустимо искане за
установяване на неправомерно бездействие на Комисията при откриване на производство за нарушаване на Общностното право от една държава членка. Създаването на институцията на европейския омбудсман
обаче ограничава в известна степен самостоятелността на Комисията
в случаите, когато тя е сезирана с жалба от частно лице. Според омбудсмана Комисията следва да уведоми жалбоподателя за действията,
предприети по неговата жалба. Омбудсманът приема също, че може да
извърши проверка относно начина, по който жалбата е разгледана, като
е възможно да бъдат поискани и показания от служителите, отговарящи за съответния случай, за да се установи дали не е налице случай
на лоша администрация. Някои решения на европейския омбудсман
създават впечатлението, че той се опитва да ограничи правото на самостоятелна преценка на Комисията поради подозрения, че неговото
упражняване е обвързано с политически по своя характер преценки.
Правото на Комисията да преценява целесъобразността на откриването
на производство така, както е уредено в Договора, със сигурност цели
да позволи тя да вземе предвид в своята преценка и елементи, различни
от чисто юридическите. Подходът на омбудсмана поставя под въпрос
предоставена на Комисията свобода (вж. решенията, включени в доклада на европейския омбудсман за 1999 г.). Когато, след като обсъжда
възможността да открие производство за установяване нарушение на
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Договорите, Комисията се отказва от неговото предприемане, това не
означава, че действията на държавата членка, срещу която е обсъждано откриването на производство, съответстват на Общностното право и
нищо не пречи на Комисията да открие по-късно нова процедура.
1093. Когато производството е инициирано от една държава членка по реда
на чл. 227, съответната държава следва на първо място да се обърне
към Комисията, която приема мотивирано становище, след като позволи на страните да изложат своите аргументи. Ако Комисията не приеме
становище в продължение на три месеца, държавата членка може да
сезира Съда. Тя може да сезира СЕО и в случая, когато Комисията също
реши да направи това. Производството по искане на държава членка
е изключително рядка хипотеза, като досега едно-единствено решение
е постановено от Съда въз основа на чл. 227 (CJCE, 4 octobre 1979,
Royaume-Uni c/ France, aff. 141/78, rec. 2923; към настоящия момент е
в ход още едно дело по искане на Испания срещу Великобритания във
връзка с участието на жителите на Гибралтар в изборите за Европейски парламент C-145/04). Държавите членки са в действителност много
предпазливи в това отношение предвид на политическите последици,
които може да има един междудържавен процес, и предпочитат инициативата за установяване нарушение на Договорите да идва от Комисията.
Това ясно показва, че ако съществуваше единствено възможността да
бъде установявано нарушение на Договорите по искане на държавите
членки, прилагането на Общностното право щеше да бъде изправено
пред сериозни затруднения. Споровете щяха да се решават предимно
по дипломатически, а не по съдебен ред. В това решение още веднъж
може да бъде открита мъдростта на авторите на Договорите.

§ 1. Досъдебна фаза
1094. Съдебната фаза на производството за установяване нарушение на Общностното право е предшествана от процедура, позволяваща на Комисията да провери наличието на нарушение. По собствена инициатива или
въз основа на жалба Комисията може, след като провери наличните факти, да поиска обяснения от съответната държава членка. Това поставя
началото на диалог между тях, който има за цел да уреди проблема,
преди да се стигне до съдебно разглеждане на случая. Ако в рамките на
тази предварителна процедура не бъде намерено решение, Комисията
предприема действия за откриване на производството, като изпраща
предупредително писмо. Това писмо е от особено значение, тъй като
то определя предмета на спора. То трябва да позволи на съответната
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държава членка да представи своето становище и следва да бъде изготвено по начин, който є позволява да изложи защитни аргументи. Предупредителното писмо трябва да бъде изчерпателно, тъй като Комисията
не може да прибавя нови основания в хода на производството. Противното би засегнало правото на защита на съответната държава членка.
В Договора не е предвиден срок, в който държавата членка трябва да
представи своето становище. Според класическата формула Комисията
трябва да остави на държавата членка разумен срок, чиято продължителност може да варира според сложността на случая, наложителността
на неговото разглеждане и това, дали държавата е била информирана
за нарушението, което се претендира срещу нея преди изпращането
на предупредително писмо. Доколкото Общностното право не урежда
последиците от изтичането на този срок, Комисията следва да приеме
становището на държавата членка, дори да е изпратено със закъснение (CJCE, 10 décembre 2002, Commission c/ Irlande, aff. C-362/01, rec.
I-11433). Ако Комисията не изпрати предупредително писмо, искането
на Комисията ще бъде обявено за недопустимо от СЕО, тъй като процедурата няма да бъде спазена поради факта, че на държавата членка
не е предоставена възможността да отстрани допуснатото нарушение
(CJCE, 15 février 2001, Commission c/ France, aff. C-230/99, rec. I-1169).
1095. Ако при изтичане на срока, посочен в предупредителното писмо, държавата членка продължава да не изпълнява своите задължения, Комисията може да приеме мотивирано становище. Това становище уточнява
нарушението, в което държавата се упреква, както и мерките, които тя
трябва да предприеме, за да прекрати нарушението. Мотивираното становище може да има за предмет единствено нарушение по основанията, изтъкнати в предупредителното писмо, спрямо които държавата не е
дала отговор. Комисията може винаги да изключи някой от елементите,
съдържащи се в предупредителното писмо, ако счете това за необходимо, но не може да включи нови основания. На съдържанието на мотивираното становище също следва да се отдели особено внимание, тъй
като то има обвързващо действие за производството пред СЕО и Комисията не може да включи в искането до Съда основания, които не фигурират в становището (CJCE, 11 juillet 1984, Commission c/ Italie, aff. 51/83,
rec. 2793). От момента на представянето на мотивираното становище
държавата членка разполага с разумен срок, за да прекрати нарушението. Ако тя не вземе необходимите мерки, пътят за сезиране на СЕО е
открит и Комисията разполага с правото да прецени целесъобразността
на завеждането на дело.
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§ 2. Съдебна фаза
1096. Искането на Комисията до Съда следва да почива на същите основания
като тези, включени в мотивираното становище. Същевременно, ако във
връзка с тези основания държавата членка е извършила нови нарушения, Комисията може да ги включи в искането си. Доколкото държавата
членка е имала възможност да изложи съображенията си по повдигнатите
основания при предупредителното писмо, правата на защита не може да
се считат за засегнати. Тежестта на доказване на претендираното нарушение тежи върху Комисията. От своя страна държавата членка може
да изтъкне факти, които счита, че биха могли да изключат отговорността є, макар шансовете те да бъдат приети да са твърде малки предвид
на рестриктивния подход на СЕО. Ако нарушението бъде прекратено по
време на разглеждане на делото, то може да продължи, ако се прецени,
че произнасянето на Съда е необходимо. Такъв ще бъде случаят, когато
установяването на нарушението ще позволи да бъде ангажирана отговорността на държавата членка. Признаването на нарушението от страна
на държавата членка не слага край на производството, тъй като неговото
предназначение е да осигури установяването по съдебен ред на случаите
на нарушаване на Общностното право. Това често води до много кратки
решения, тъй като, когато държавите членки не оспорват нарушението,
СЕО се ограничава до простото констатиране на този факт.

Раздел 3. Действие на решението за установяване нарушение
на Общностното право
1097. Установяването на нарушението има чисто декларативен характер и
следва националните власти да предприемат необходимите мерки, за
да гарантират извличането на последиците от него. СЕО не може нито
да постанови недействителността на националните мерки, нарушаващи Общностното право, нито да укаже какви мерки би следвало да
приеме държавата членка, макар понякога това ясно да се разбира
от мотивите на решението. Съдът обаче е обявил, че установяването
на нарушение води до абсолютна забрана да бъде прилаган един национален акт, определен като противоречащ на Общностното право
(CJCE, 13 juillet 1972, Commission c/ Italie, aff. 48/71, rec. 529). Така в
практиката установяването на нарушение може да има голямо значение във вътрешния правен ред, защото задълженията, произтичащи
от Общностното право, се извеждат по съдебен ред. Макар решение-
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то да има сила на присъдено нещо единствено между страните, един
частноправен субект може да се позове на норма, чието съдържание и
обхват са определени от Съда. Както констатира самият СЕО, „…правата, които принадлежат на частноправни субекти, произтичат не от
съдебното решение, а от разпоредбите на Общностното право, които
имат директен ефект“ (CJCE, 14 décembre 1982, Waterkeyn, aff. 314 а
317/81 et 83/82, rec. 4337). В съответствие с принципа за върховенството на Общностното право националните съдилища имат задължението да не прилагат националното законодателство, което противоречи
на Общностното право. Освен това установяването на нарушението
позволява на частните лица да търсят ангажиране отговорността на
държавата за нарушаване на Общ-ностното право пред съответния
национален съд (CJCE, 19 novembre 1991, Frankovitch, aff. C-6/90 et C9/90, rec. I-5357). Тук отново се вижда оригиналността на общностната
система, чието функциониране почива както на действието на общностния съд, така и на действието на националните съдилища. СЕО
си запазва също правото да ограничава във времето действието на
решението за установяване нарушение на Общностното право. Същевременно тази възможност се прилага по изключение, при наличието
на риск „от тежки икономически последици вследствие на значителния брой правоотношения, формирани добросъвестно въз основа на
правната уредба, приета за действаща, като частноправните субекти
и националните власти са имали несъобразно поведение…, поради
тежко и обективно съмнение, относно действието на общностните разпоредби, съмнение за което евентуално са допринесли и действията на други държави членки или на Комисията“ (CJCE, 12 septembre
2000, Commission c/ Royaume-Uni, aff. C-359/97, rec. I-6355; CJCE,
12 septembre 2000, Commission c/ France, aff. 276/97, rec. I-6251).
1098. В случай че държавата членка не предприеме необходимите мерки
вследствие установяването на нарушение на Общностното право,
прилаганото дълго време разрешение беше откриването на ново производство по установяване на нарушение. Договорът от Маастрихт
обаче въведе ново разрешение, предвиждайки възможността за
налагане на финансови санкции (глоби и периодични имуществени
санкции). Чл. 228 позволява на Комисията да сезира СЕО, като посочи размера на санкцията, който счита за съответстващ на обстоятелствата. Предложеният от Комисията размер не обвързва Съда.
Също като нея обаче той приема, че размерът на имуществената
санкция следва да отразява тежестта на нарушението, неговата продължителност и финансовото състояние на съответната държава. По
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отношение на последния елемент СЕО утвърждава предложената от
Комисията система (communication 96/C 242/07 du 21 août 1996, JO
C 242/6, et communication 97/C 63/03 du 28 février 1997, JO C 63/2).
Според нея при определянето размера на имуществената санкция
следва да се вземат предвид размерът на БВП и гласовете на съответната държава в Съвета. Този метод позволява да бъде постигнато
разумно диференциране между различните държави членки. Първото дело, по което бяха наложени финансови санкции, е срещу Гърция
в областта на премахването на отпадъците. Гърция беше осъдена
да заплати имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ден от
момента на постановяване на решението, с което се установява, че
не е изпълнила първото решение (CJCE, 4 juillet 2000, Commission c/
Grиce, aff. C-387/97, rec. I-5047). По друго дело СЕО осъди Испания
поради неприлагане на директивата относно качеството на публичните водоеми за къпане на имуществена санкция в размер на 624 150
евро на година за всеки 1 % от неприведените в съответствие с изискванията на директивата води (CJCE, 25 novembre 2003, Commission
c/ Espagne, aff. C-278/01, rec. I-14141). Съдът определя също, че кумулирането на глоба и периодична имуществена санкция е допустимо, доколкото двете мерки имат различна насоченост. Глобата има
характера на наказание за вредните последици от извършването на
нарушението, докато периодичната имуществена санкция има за цел
да гарантира прекратяването на нарушението. Вследствие на тази
концепция Франция беше осъдена на глоба в размер на 20 млн. евро
и на периодична имуществена санкция от 57 761 250 евро за период от 6 месеца заради неизпълнение на задължения в областта на
риболова (CJCE, 12 juillet 2005, aff. C-304/02, Commission c/ France,
rec. I-6263). Въвеждането на финансовите санкции се оказва ефикасно средство и в редица случаи позволява да бъде гарантирано
зачитането на постановеното от Съда решение, без да се налага неговото повторно сезиране. Конституцията подобрява производството
по установяване нарушения на Общностното право, като позволява
на Комисията да иска налагането на имуществена санкция още при
установяването на нарушението, без да се налага повторно сезиране
на СЕО в случаите, когато една държава членка не е съобщила предприетите мерки по транспониране на дадена директива (III-362, § 2).
1099. Контролът по спазването на Общностното право от държавите членки е
важно направление в дейността на Комисията. През 2004 г. са разгледани 2993 случая. По-голямата част са прекратени още в началния етап
на процедурата, което свидетелства за ефективността на досъдебната
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фаза. Жалбите се явяват най-ефективното средство за откриване на нарушения (1080 случая през 2004 г.), следвани от случаите на несъобщаване на мерки по транспониране на директивите (1519) и случаите, започнати служебно от Комисията (325). Държавата, срещу която са заведени най-голям брой производства, е Гърция, следвана от Португалия,
Франция и Германия. Що се отнася до случаите, стигнали до Съда, на
първо място по този показател е Италия (28), следвана от Гърция (27) и
Франция (23) (source: vingt-deuxième rapport sur le contrôle de l’application
du droit communautaire annexe SEC 2005/1447).
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Глава ІІІ. Производство за обезщетение
1100. Извъндоговорната отговорност на Европейската общност се урежда от
чл. 235 и 288, ал. 2 от ДЕО. Чл. 288, ал. 2 задължава Общността да поправи вредите, причинени от общностните институции и техните служители, съобразно основните принципи на правото, общи за правния ред на
всички държави членки. Тази формулировка предоставя на СЕО голяма
свобода в определянето на режима на общностната отговорност. В съответствие с подхода, който следва по отношение на общите принципи на
правото, Съдът не се ограничава само до тези принципи, които са характерни за правото на всички държави членки. Той създава един специфичен режим, като заимства определени принципи от националните системи, полагайки грижата да прецени какъв ефект ще имат те в контекста на
общностната отговорност. Така Общностното право за обезщетения за
вреди от извъндоговорна отговорност на Общността почива върху три
основни елемента: наличието на неправомерно поведение на една общностна институция, реално претърпени вреди и причинно-следствена
връзка между действията на институцията и претърпените вреди (CJCE,
2 juillet 1974, Holtz et Willemsen, aff. 153/73, rec. 675).
1101. СЕО утвърждава самостоятелния характер на производството за извъндоговорна отговорност на ЕО. Доколкото повечето искове за обезщетение се основават на определено неправомерно действие или бездействие на дадена общностна институция, беше логично допустимостта на
тези искове да се обвърже с предварителното установяване на неправомерния характер на действията, които са в основата на претърпяната
вреда. На един първи етап СЕО, изглежда, се беше ориентирал именно
към това решение (CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann, aff. 25/62, rec. 199).
Предвид ограниченията пред допустимостта на жалби срещу актове с
общо действие подобен подход значително би ограничил приложното
поле на производството за обезщетения за вреди, причинени от Общността. Поради тази причина СЕО променя практиката си и приема, че
искът за обезщетение за вреди се явява самостоятелно средство за
защита и не е необходимо да се прибягва първо до производство за
отмяна, за да бъде искът за обезщетение за вреди допустим (CJCE, 2
décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt, aff. 5/71, rec. 975). Същевременно съществуват и случаи, в които искът за обезщетение за вреди,
причинени от Общността, се явява заобиколен път за отмяната на един
общностен акт. Такава е хипотезата, когато последиците от производството за обезщетение за вреди са идентични с тези, които биха следва-
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ли от производство за отмяна на съответния акт като например в случая
на възстановяване на неправомерно събрани такси. В тази хипотеза
исканото обезщетение съвпада с финансовата облага, която ищецът би
извлякъл при обжалване и отмяна на акта. Оттук е видно, че целта на
иска за обезщетение е да преодолее изтичането на срока, в който актът
е можело да бъде обжалван и да постигне премахване последиците от
този акт. В този случай искът за обезщетение ще бъде определен като
недопустим (CJCE, 12 décembre 1967, Collignon, aff. 4/67, rec. 469; CJCE,
26 février 1986, Krohn c/ Commission, aff. 175/84, rec. 753).
1102. Първичното право урежда и въпроса за договорната отговорност на ЕО за
сключените от нея или от нейно име договори. В тази област за разлика
от извъндоговорната отговорност компетентността на СЕО не е изключителна. Тя зависи от съществуването в съответния договор на специална
клауза, с която се предоставя компетентност на общностния съд. СЕО
е определил също, че той не е компетентен да решава спор по договор
за обезщетение, сключен между частноправен субект и държава членка,
въпреки че този договор е сключен в приложение на един регламент относно обезщетяването на млекопроизводителите (CJCE, 9 octobre 2001,
Flemmer, aff. jointes C-80/99 а C-82/99, rec. I-7211). Приложимият закон е
законът на договора, така както следва от волята на страните, които могат
да изберат даден национален закон, Общностното право или основните принципи на правото, общи за всички държави членки. Традиционно,
ако страните не са направили този избор, следва националният съд да
определи приложимия закон според методите на международното частно право. Делата за договорна отговорност на Общността нямат голямо
значение. В практиката клаузи, уреждащи компетентност на СЕО, се използват единствено за особено важни договори, с цел да се избегне претрупването на общностната юрисдикция с този вид дела.

Раздел 1. Условия за допустимост на иска
1103. Условията за допустимост на иска са свързани със страните по спора и
със сроковете, в които той може да бъде предявен.
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§ 1. Страни по производството
А. Ищец
1104. Производството за обезщетения за вреди от извъндоговорна отговорност
на ЕО е значително по-достъпно, отколкото производството за отмяна на
неправомерни актове, тъй като то може да бъде заведено от всяко физическо или юридическо лице, което претендира, че е претърпяло вреда вследствие действие на общностна институция или нейни служители.
Държавите членки не са изключени от кръга на активно легитимираните
субекти, но досега нито веднъж не е предявяван иск за обезщетение за
вреди от страна на една държава членка. ПИС е компетентен да разглежда като първа инстанция исковете за обезщетения за вреди, като е
възможно неговите решения да бъдат обжалвани пред СЕО. Исковете на
юридически лица са допустими, ако имат за предмет вреди, претърпени от
тях самите. Следователно асоциациите не могат да предприемат действия, когато са налице вреди единствено за техните членове. Членовете на
една асоциация обаче могат да я упълномощят да ги представлява в едно
производство за обезщетение за вреди, които са претърпели.

Б. Ответник
1105. Искът следва да бъде заведен срещу институцията, причинила съответните вреди, но всъщност се ангажира отговорността на ЕО, тъй като
институциите нямат самостоятелна правосубектност. Договорът приравнява и Европейската централна банка на общностна институция. СЕО
възприема едно широко тълкуване на понятието институция, което надхвърля това, което съдържа чл. 7 (Парламент, Комисия, Съвет, СЕО,
Сметна палата), за да попречи институциите да се опитват да избягат от
отговорност, като прехвърлят определени дейности на различни други
органи. Поради тази причина Съдът определя като допустими искове,
насочени срещу Европейската инвестиционна банка, която, макар да е
предмет на уредба в Договора, не фигурира в чл. 7 (CJCE, 2 décembre
1992, SGEEM et Etroy c/ BEI, aff. C-370/89, rec. I-6211). СЕО е компетентен да разглежда искове за обезщетение срещу всички органи и структури, създадени въз основа на Договора, които действат за сметка на
Общността. В този случай въпросът има изцяло общностен характер и
националният съд няма право да се намесва в решаването на спора, в
частност като разпореди извършването на експертиза с оглед определяне отговорността на Общността относно действия, причинили вреди, въз
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основа на която да бъде заведен иск за обезщетение срещу ЕО (CJCE,
26 novembre 2002, First et Franex c/ Commission, rec. I-10943). Отговорността на Общността не може да бъде ангажирана за действия, произтичащи от първичното право, тъй като негови автори са държавите членки, а не Общността. Обезщетение не може да се търси и за действия,
произтичащи от решения на Европейския съвет, който не е общностна
институция (TPI, 17 novembre 2003, Krikorian, aff. T-346/03, rec. II-6037).
В действителност най-сериозните затруднения в идентифицирането на
връзката между извършените действия и Общността са свързани със
случаите, когато вредата е причинена от служител или държава членка,
действащи в изпълнение на Общностното право.
1. Вреди, причинени от служители на Общността
1106. Когато увреждащото деяние се дължи не на лоша организация на дейността, а на работата на точно определен служител, трябва да се реши
въпросът, дали това деяние е в отговорност на Общността, за да се определи дали СЕО е компетентен по случая. Общностното право разграничава личните действия от тези, извършени по служба, но това разграничение се прилага много по-строго, отколкото във френското право. За
извършените от служителя действия отговорност носи Общността, ако
те „представляват естествено продължение на възложените на институциите дейности по силата на пряка вътрешна връзка“ (CJCE, 10 juillet
1969, Sayag, aff. 9/69, rec. 329). Така инцидент, предизвикан от служител
на Общността, който управлява своя личен автомобил, не представлява
увреждане, извършено по служба, макар той да е използвал МПС във
връзка с работата си. Според Съда в този случай управлението на МПС
не влиза в служебните задължения на съответното лице. Единствено
при извънредни или изключителни обстоятелства може да се приеме,
че изпълнението на задачите на Общността не е било възможно без
употребата на МПС. Във всички случаи, когато увреждащото деяние е
извършено по служба, отговорността на Общността не може да бъде
ангажирана и следва да се търси личната отговорност на съответното
лице пред национален съд. Това решение несъмнено защитава в помалка степен интересите на увредените лица и на служителите, отколкото формулата, възприета от френското право, която покрива и случаите
при които е налице определена връзка с изпълнението на съответната
служба. Причината за този прочит следва да се търси в характера на
правомощията на СЕО, които са правомощия по предоставяне и следва да бъдат тълкувани стриктно. Следователно за случаите, които не
попадат в хипотезата на отговорност на ЕО, компетентен е национал-
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ният съд. В случай че отговорността на Общността бъде ангажирана за
действия на неин служител, тя има право на регресен иск към съответното лице съгласно Статута на общностната служба в случай на виновни
лични действия от негова страна (чл. 22, ал. 1 от Статута).
2. Вреди, причинени от държавите членки при прилагане на Общностното право
1107. Прилагането на Общностното право се осъществява основно от държавите членки на Общността. В този контекст няма как да бъде заобиколен
деликатният въпрос за отговорността на ЕО за вреди от действия на държавите членки, предприети с оглед прилагането на Общностното право.
При липсата на ясно решение по този въпрос би могло увреденото лице
да бъде обезщетено двукратно за претърпените вреди или изобщо да
не бъде обезщетено. Може да се констатира, че механизмът, възприет
от СЕО, не изключва напълно втората хипотеза. Проблемът следва да
бъде решен чрез определянето на институцията, която носи отговорност
за съответните действия. Не е никак лесно обаче това просто като твърдение решение да бъде приложено на практика поради изключителното
многообразие на възможните фактически ситуации. Оттук изведените
от Съда формули се характеризират със своята сложност поради наслагването на националната и общностната система. СЕО няма изключителна компетентност да решава въпроса за обезщетяването освен
в случаите, когато настъпилите вреди са в отговорност на Общността.
Всички останали хипотези следва да бъдат решавани от националните
съдилища. Държавният съвет на Франция прилага този принцип в решението си по делото от 12 май 2004, SA Gillot, като определя, че прилагането на едно пряко приложимо решение на Комисията не оставя никакво
място за самостоятелна преценка на националните органи, вследствие
на което отговорността на държавата не може да бъде ангажирана. Същевременно това разграничаване в съдебните правомощия не отчита
честото обвързване на действията, което се осъществява на национално и общностно ниво. От друга страна, СЕО може да прояви колебания в
присъждането на обезщетения за сметка на Общността, доколкото тя не
разполага с право на регресен иск срещу държавите членки. Налице е
ситуация, при която съществуването на йерархично обвързана съдебна
структура би позволило по-прости решения, особено с оглед интересите
на икономическите субекти, които често могат да получат обезщетение
едва след преминаване през същински съдебен маратон.
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а) Отговорност за неправомерни действия на ЕО
1108. Когато вредите произтичат от неправомерността на общностните действия, следва да бъде ангажирана отговорността на самата ЕО (CJCE, 26
février 1986, Krohn c/ Commission, aff. 175/84, rec. 753 et CJCE, 19 mai 1992,
Mulder e.a. c/ Commission, aff. C-104/89 et C-37/90, rec. I-3061). В тази хипотеза Съдът следва да установи, че националните власти, прилагали общностното законодателство, не са разполагали с възможност за самостоятелна преценка било защото общностното законодателство не позволява
това, било защото действат по указания на институция на Общността.
1109. СЕО обаче установява и т.нар. възражение за паралелен иск, според което,
дори ЕО да е отговорна за настъпилите вреди, искът пред общностния съд
ще бъде недопустим, ако ищецът може да получи обезщетение от националния съд. В действителност частноправните субекти могат да използват
предвидените от националното право форми на иск за обезщетение и в
частност да искат установяване неправомерността на действията на ЕО по
пътя на преюдициалното производство. Ако едно частно лице е заинтересовано да получи обратно платени от него вземания на националните власти
в приложение на един недействителен общностен акт, неговият иск пред
националния съд е напълно допустим, защото именно държавите членки са
натоварени със събирането на такива вземания. Доколкото частното лице
разполага с право на иск по реда на националното право, няма защо то да
използва пътя на иск за обезщетение за вреди пред СЕО.
1110. Ако обаче съответното лице претендира освен възстановяване на недължимо платената сума и обезщетение за претърпените вреди, тази част от
неговия иск не може да бъде решена от националния съд, тъй като той
няма компетентността да ангажира отговорността на ЕО. В този случай
СЕО следва да се произнесе по искането за обезщетение за вреди. Следователно е налице разделяне на компетентността между националния
и общностния съд. Следователно пътят, който един частноправен субект
трябва да измине, за да получи обезщетение за вреди, които произтичат
от акт на една държава членка, приет в приложение на акт на Общностното право с общо действие, е доста сложен. На първо място той трябва да
постигне установяване недействителността на общностния акт чрез производство по преюдициален въпрос. Ако СЕО постанови, че съответният
общностен акт е недействителен, националният съд ще може да постанови възстановяване на недължимо платената сума. За обезщетяването на вреди, претърпени в резултат на прилагането на недействителния
общностен акт, частното лице следва да се обърне с иск към общностния
съд. От него следва да бъде търсено решение и ако националният съд не
може да извлече последиците от недействителността на общностния акт.
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Така в решението си по делото Roquette frиres, доколкото СЕО ограничава
действието назад във времето на недействителността на общностния акт,
националният съд, обвързан от решението на общностната юрисдикция,
не може да извлече последиците от констатираната недействителност
на акта. Така искът бива определен като допустим, но поради ограничаването действието във времето на решението за отмяна СЕО също не
може да присъди възстановяването на неправомерно събраните преди
датата на постановяването на решението вземания. Съдът обаче приема
да разгледа иска за обезщетение за вреди поради пропуснати ползи на
предприятието ищец (CJCE, 30 mai 1985, Roquette frиres c/ Commission, aff.
20/88, rec. 1553). Въпреки сложния характер на системата СЕО проявява
загриженост за защитата на частноправните субекти и за преодоляване
слабостите на развития в практиката механизъм. Както определя Съдът:
„Производството за обезщетение за вреди следва да бъде оценявано в
светлината на цялата система на съдебна защита на частноправните субекти, уредена от Договора. Допустимостта на иска за обезщетение може
да бъде подчинена в определени случаи на изчерпването на вътрешните
средства за защита, предвидени с оглед отмяната на актове на националните органи. В тази връзка е необходимо тези национални форми на
съдебен контрол да осигуряват ефективната защита на интересите на
частните лица, като позволяват обезщетяването на причинени вреди“
(CJCE, 26 février 1986, Krohn c/ Commission, aff. 175/84, rec. 753). Когато
компетентен да реши въпроса за обезщетението е СЕО, националните съдилища не могат да налагат предварителни мерки или да разпоредят извършването на разследване по случая преди сезирането на общностния
съд. Подобна практика би засегнала единството на Общностното право в
частта му за отговорността на ЕО за вреди, причинени на частноправните субекти от неправомерни действия на Общността (CJCE, 26 novembre
2002, Communauté c/ First NV, aff. C-275/00, rec. I-10943).
б) Отговорност за вреди от неправилно прилагане на Общностното право
от една държава членка
1111. Ако отговорност за неправилното прилагане на Общностното право е изцяло на националните власти, иск за обезщетение може да бъде предявен
единствено пред съответния национален съд, тъй като държавите членки имат задължението да гарантират обезщетяването на частните лица
в този случай (вж. по-горе № 1048). Както констатира Съдът: „...вредите,
причинени от националните власти, могат да ангажират отговорността на
съответните национални институции и единствено пред националните съдилища“ (CJCE, 7 juillet 1987, Etoile commerciale et CNTA c/ Commission, aff.
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jointes 89 et 91/86, rec. 3005). Единствената хипотеза, при която е възможно да възникне общностна отговорност при извършване на увреждащи
действия от страна на органите на една държава членка, е свързана със
случаите, когато определена институция на Общността е натоварена с
упражняването на контрол над държавите членки по прилагането на определени актове и тя не е осъществила съответните действия. Дори в този
случай обаче отговорността на ЕО не може да бъде ангажирана, освен
ако не е налице нарушение на специфично задължение на съответната
институция (CJCE, 8 avril 1992, Cato, aff. C-55/90, rec. I-2533).
в) Кумулиране на увреждащи действия
1112. Налице са хипотези, в които вредите са причинени едновременно от неправомерни действия на ЕО и на държава членка. Принципите на Общностното право не допускат СЕО да реши случая в неговата цялост, защото това би означавало той да ангажира и отговорността на държавата
членка. Следователно частноправният субект следва да търси обезщетение за вредите, причинени от ЕО, пред общностната юрисдикция, а за
тези, причинени от държавата членка, пред съответния национален съд.
СЕО допуска разглеждането на иска за обезщетение, преди националният съд да се е произнесъл по вредите, причинени от държавата членка.
Общностният съд обаче се произнася по исканото обезщетение, след
като националният съд реши въпроса за отговорността на държавата
членка. Това му позволява при решаването на въпроса на общностно
ниво да вземе предвид решението на национално ниво и да гарантира,
че съответният частноправен субект ще получи достатъчно обезщетение за претърпените от него вреди (CJCE, 14 juillet 1967, Kampffmeyer,
aff. jointes 5, 7 et 13 а 24/66, rec. 317).

§ 2. Срокове
1113. Според чл. 43 от Устава на СЕО искът за обезщетение за вреди при
извъндоговорна отговорност на ЕО е обвързан с петгодишен давностен
срок. Срокът започва да тече от момента на настъпване на факта, който
се явява основание за иска. СЕО дава тълкуване на тази формулировка
в своята практика, яснотата на която не е най-голямото є достойнство.
Така Съдът определя, че за начало на давностния срок по иска се счита
не моментът на настъпване на факта, който е в основа на вредите, а
моментът на конкретизиране на тези вреди (CJCE, 27 janvier 1982, Birra
Wührer, aff. 256/80, rec. 85). Изведеното решение има своята логика, тъй
като условията за ангажиране отговорността на ЕО не са налице, дока-
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то вредата не се е материализирала. Поставя се въпросът може ли да
бъде противопоставено изтичането на давностния срок на едно лице,
което не е имало възможността да научни за събитието, породило вредата навреме? Може да се приеме, че отговорът е отрицателен (CJCE,
7 novembre 1985, Adams c/ Commission, aff. 145/83, rec. 3539). В този
случай обаче следва да бъде направена преценка на поведението на
ищеца спрямо поведението, което нормално би имал един икономически субект, уведомен за съответното събитие, за да се установи дали
поведението на самото лице не е причина за липсата на информация.
1114. Според Устава на Съда давностният срок по иска за обезщетение за
вреди се прекъсва от момента на предприемането на действия от ищеца
пред СЕО или от изпращането на искане за обезщетение до институцията, причинила вредите. В тази хипотеза обаче давностният срок се прекъсва, ако бъде заведено дело за отмяна на неправомерен акт или за установяване на неправомерно бездействие при спазване на определените срокове за съответното производство, като срокът не тече за времето
на разглеждане и решаване на съответното дело. След приключване на
делото срокът започва да тече отначало. За разлика от френското право
Общностното право не изисква наличието на предварително решение от
съответната институция, за да бъде ангажирана отговорността є. Спирането на срока за времето на разглеждане на делото за отмяна или
установяване на неправомерно бездействие има за цел да гарантира
интересите на частноправните субекти и да ги предпази от съкращаване
на петгодишния давностен срок по иска за обезщетение за вреди (CJCE,
14 juillet 1967, Kampffmeyer, aff. jointes 5, 7 et 13 а 24/66, rec. 317).

Раздел 2. Елементи на общностната отговорност
1115. В съответствие с класическия институт на отговорността за причинени
вреди отговорността на ЕО може да бъде ангажирана, ако са изпълнени
три условия: наличие на увреждащо деяние, наличие на вреда и наличие на причинно-следствена връзка между увреждащото деяние и настъпилата вреда. Тези условия се прецизират в практиката на Съда по
делата Brasserie du pкcheur и Factortame (CJCE, 5 mars 1996, C-46/93 et
C-48/93, rec. I-1029), постановени във връзка с отговорността да държавите членки в случаи на нарушаване на Общностното право (вж. по-горе
№ 973). В тези решения Съдът синхронизира условията за ангажиране
отговорността на ЕО с тези, които се прилагат относно отговорността на
държавите членки. В решението си по делото Bergaderm СЕО изрично
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постановява, че отговорността на ЕО не може да бъде ангажирана, ако
не са налице три условия: наличие на правна норма, която урежда права за частноправните субекти; съществено нарушение на тази норма и
наличие на причинно-следствена връзка между нарушаването на тази
норма и настъпване на вредите (CJCE, 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil
c/ Commission, aff. C-352/98 P, rec. I-5291).

§ 1. Увреждащо деяние
1116. При прилагането на ДЕО СЕО се опитва да избягва, доколкото това е
възможно, употребата на понятието „увреждащо деяние“, тъй като то
има различна същност в различните национални правни системи. По
смисъла на френското административно право отговорността на Общността почива на наличието на неправомерно увреждащо деяние. Въпреки че никога не е ангажирал отговорността на ЕО без наличието на
неправомерно увреждащо деяние, Съдът не изключва по принцип тази
възможност, но обуславя визираната хипотеза с наличието на особена и
анормална вреда: „…отговорността на ЕО не може да бъде ангажирана
вследствие на едно правомерно действие… освен ако не са осъществени три условия: …наличието на реална вреда, наличието на причинноследствена връзка между вредите и увреждащото деяние и особения
и анормален характер на вредата“ (CJCE, 15 juin 2000, Dorsh Consul c/
Conseil et Commission, aff. C-237/98 P, rec. I-4549; тези условия се потвърждават и в практиката на ПИС по повод евентуалната отговорност
на ЕО за неспазване решенията на органа по споровете на СТО, свързани с вредите на предприятията, понесли санкции. ПИС обаче приема,
че претърпените вреди нямат анормален характер, тъй като те се вписват в рамките на риска, присъщ на съответните икономически действия,
TPI, 14 décembre 2005, Groupe Frémaux, FIAMM e.a. c/Conseil, aff. T-69,
151, 301, 320, 383/00 et 135/01, още непубликувано). Що се отнася до
неправомерното увреждащо деяние, следва да бъдат разграничени
хипотезите на неправомерно деяние на общностната администрация и
недействителност на един акт на Общностното право.

А. Неправомерни действия на общностната администрация
1117. Тази хипотеза е свързана с неправомерни действията на общностната
администрация, които могат да приемат различна форма: „лоша организация на публичните услуги (CJCE, 17 décembre 1959, FERAM, aff. 23/59,
rec. 501); непредоставяне на информация на икономическите субекти
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(CJCE, 4 février 1975, Compagnie continental, aff. 169/73, rec. 117); неосъществяване на контрол (CJCE, 15 décembre 1961, Fives-Lille Cail, aff. 19
et 21/60, rec. 561) ; пропуски в опазване на поверителна информация
(CJCE, 7 novembre 1985, Adams, aff. 145/63, rec. 3539) ; неизвършване
на необходимите действия за поправяне на неверни данни (CJCE, 28
mai 1970, Richez-Parise, aff. 19, 20, 25 et 30/69, rec. 325), нарушаване
на задължението за добра администрация“ (TPI, 24 octobre 2000, Fresh
Marine Company c/Commission, aff. T-178/98, rec. II-3331). Наличието на
обвързващ характер на едно решение, което е в основата на причинените вреди, не е задължително условие за възникване на отговорността.
Така ПИС отхвърля мотивите на европейския омбудсман, според когото
неговите действия не могат да породят общностна отговорност, тъй като
актовете му нямат обвързващо действие. Според СЕО обаче поради самостоятелния характер на производството за обезщетения общностната
отговорност може да бъде породена както от един задължителен, така и
от един незадължителен общностен акт (CJCE, 23 mars 2004, Lamberts
c/Médiateur, aff. C-234/02 P, rec. I-2803). Тежестта на увреждащото деяние, годно да породи общностна отговорност, следва да се преценява в
рамките на всеки отделен случай. СЕО обаче приема, че отговорността
на ЕО може да бъде ангажирана при наличието на нарушение, което не
би допуснала една администрация, която осъществява своята дейност с
достатъчно внимание и грижа. Възможно е обаче Съдът да прецени, че
за да се ангажира отговорността на Общността с хипотезата на дейност,
характеризираща се с особена сложност, е необходимо допуснатото нарушение да бъде особено тежко (CJCE, 13 juillet 1961, Meroni, aff. 14, 17,
20, 24, 26 et 27/60, rec. 321).

Б. Увреждащо деяние, произтичащо от неправомерен акт
1118. Връзката между увреждащото деяние и неправомерността в Общностното
право не е абсолютна. Едно правомерно действие също може да породи
отговорността на ЕО поради особените обстоятелства на неговото извършване (вж. по-горе Companie continentale). От друга страна, не всеки неправомерен акт е в основата на увреждащо деяние. Освен това СЕО има ясно
ограничителен подход относно случаите, свързани с актове с общо действие, които съдържат решения в областта на икономическата политика.
1119. Ако субектът, извършил увреждащото деяние, не разполага с право на
самостоятелна преценка или ако то е силно ограничено, неговата отговорност може да бъде ангажирана само въз основа на неправомерността на общностния акт (CJCE, 4 juillet 2000, Bergaderm, aff. C-352/98 P, rec.
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I-5291). Ако обаче съответният общностен орган е разполагал с право
на самостоятелна преценка, общностната отговорност не може да бъде
ангажирана освен „при наличието на тежко нарушение на висша норма,
предоставяща защита на частноправните субекти“ (CJCE, 2 décembre
1971, Zьkerfabrick Schцppenstedt, aff. 5/71, rec. 975). До настоящия момент тази ограничителна концепция се прилага само по отношение на
актовете с общо действие, съдържащи решения от икономически характер, което е обяснимо предвид преобладаващо икономическия характер
на Общността. Нейното прилагане има своето оправдание и по отношение на актовете, които са функция на избор от политическо естество.
1120. Без значение дали е налице хипотеза на обвързана компетентност или
на оперативна самостоятелност, следва да е извършено нарушение на
норма, която има за предмет защита на частноправните субекти. Тук е
налице заимстване от немската доктрина, според която отговорността на
една публична власт не може да бъде ангажирана, освен ако тя не извършва нарушение на своите задължения по отношение на трети лица.
Същевременно СЕО отказва да интерпретира ограничително това изискване, като приема, че дори предмет на една норма да не е защитата на
частноправните субекти, общностната отговорност следва да бъде ангажирана, ако тази норма поражда защитен ефект (CJEC, 14 juillet 1967,
Kampffmeyer, e.a. c/ Commission, aff. jointes 5, 7 et 13 а 24/66, rec. 317).
Съдът допуска също така, че определени норми могат да проявяват едновременно защитен ефект както по отношение на обществения интерес, така и по отношение на частните лица. Такъв е например случат с
принципа на недискриминация в областта на земеделието, който, от една
страна, допринася за общата организация на земеделските пазари, а от
друга, защитава интересите на частноправните субекти (NHL, горецитирано). Правилата относно формата на общностните актове, както и тези за
консултирането на Парламента или разпределението на правомощията
между общностните институции имат за цел да гарантират институционното равновесие, а не интересите на частните лица (CJCE, 13 mars 1992,
Vreuggenhil, aff. C-282/90, rec. I-1937). Следователно тяхното нарушаване
не е от естество да ангажира отговорността на ЕО. Всичко това ясно отразява изменението в практиката на СЕО, тъй като от решението по делото
Bergaderm, с което Съдът търси да синхронизира режима на общностната
отговорност с този на държавите членки на национално ниво, вече се изисква да е налице „нарушение на общностна правна норма, която предоставя права на частноправните субекти“ (CJCE, 10 décembre 2002, Camar
Srl c/ Commission, aff. C-312/00 P, rec. I-11355).
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1121. Според обичайната съдебна практика общностната отговорност не може
да бъде ангажирана, освен при нарушаване на основна норма на Общностното право. Става въпрос обаче не за това да е налице нарушение
на норма, стояща по-високо в йерархията на общностния правен ред. В
тази хипотеза всеки недействителен акт би бил основание за ангажиране
отговорността на ЕО. Като висша норма следва да се разбира норма, която има основополагащо значение в Общностното право, норма на първичното право или на общите принципи на правото. В тази категория влизат основните права на човека (CJCE, 6 décembre 1984, SA Biovilac NV c/
Commission, aff. 59/83, rec. 4057), свободата на упражняване на професия
(TPI, 11 décembre 1996, Atlanta e.a. c/ CE, aff. T-521/93, rec. II-1707) или други
общи принципи като защитата на правната сигурност (CJCE, 19 mai 1992,
Mulder e.a. c/ Conseil et Commission, aff. C-104/89, et C-37/90, rec. I-3061)
или принципа на недискриминация (CJCE, 25 mai 1978, Bayerische NHL,
aff. 83, 94/76, et 4, 15, 40/77, rec. 1209). Обратно, липсата на мотивация на
един акт не е основание за ангажиране на отговорността на Общността
(CJCE, 6 juin 1990, AEPRO e.a. с/ Commission, aff. C-199/88, rec. I-2189).
Съдебната практика не е достатъчно ясна относно това, дали изискването
за наличие на нарушение на основна общностна правна норма следва да
се прилага във всеки случай или следва да бъде изпълнено единствено
когато общностната институция, издала акта, разполага с право на самостоятелна преценка. Дали в тази хипотеза нарушаването на основна норма
на Общностното право следва да се разглежда като елемент на тежкото
нарушение, което е необходимо съгласно съдебната практика?
1122. Отговорността на ЕО не може да бъде ангажирана освен при наличие на
тежко нарушение. Това изискване е защитено от Съда с мотива, че „законодателната власт, дори когато съществува юрисдикционен контрол относно действителността на нейните актове, не трябва да бъде препятствана
в своята дейност от перспективата да носи отговорност всеки път когато
приема нормативни решения в обществен интерес, които засягат интересите на частни лица“ (HNL, горецитирано). СЕО счита също, че приемането на
решения в областта на икономиката е задача от особена трудност, която не
може да породи общностна отговорност освен при тежко правонарушение.
Съдът определя това нарушение като „явно и грубо пренебрегване на границите“ на законодателна власт (HNL, горецитирано). Следователно тежко
нарушение ще бъде налице, когато Общността е погазила границите на предоставеното є право на самостоятелна преценка. Такъв е именно случаят,
когато е налице засягане на висша норма на Общностното право, което
не е оправдано от важен обществен интерес (Mulder, горецитирано). Тази
формула ограничава обхвата на предходната практика, която въз основа
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на концепцията за правото на самостоятелна преценка, намаляваше значително възможността да бъде ангажирана отговорността на ЕО. Занапред
дори при хипотеза на самостоятелна преценка, ако е налице нарушение на
основна норма на Общностното право, което не е оправдано от важен обществен интерес, отговорността на Общността може да бъде ангажирана.
ПИС обобщава по следния начин изискването за тежко нарушения: „Такова
нарушение е налице, когато институциите погазват явно и грубо границите
на правото на самостоятелна преценка, без да осъществяват един първостепенен обществен интерес“ (TPI, 9 décembre 1997, Quiller et Heusemann, c/
Conseil et Commission, T-195/94 et T-202/94, rec. II-2247; TPI, 6 mai 2003, Dole
Fresh Fruit c/ Conseil et Commission, aff. T-56/00, rec. II-577).
1123. Може да се приеме също така, че в някои от тези решения СЕО взема
предвид и размера на причинените вреди като характеризиращ елемент
на тежестта на нарушението. Така например в решението по делото
HNL Съдът подчертава, че последиците от недействителността на общностния акт не надхвърлят икономическия риск, присъщ на засегнатите сектори, и приема, че отговорността на Общността не може да бъде
ангажирана. В делото Mulder СЕО подчертава: „Постоянна практика на
Съда е, че ангажирането на извъндоговорната отговорност на ЕО предполага, че претърпените вреди надхвърлят границите на обичайния икономически риск, присъщ на дейностите в засегнатия сектор“ (CJCE, 4
octobre 1979, Ireks-Arkady c/ Conseil, aff. 238/78, rec. 2955).

§ 2. Претърпени вреди
1124. За да бъде ангажирана извъндоговорната отговорност на ЕО, е необходимо заинтересованото лице да докаже, че е претърпяло вреди. Те
следва да са настъпили действително. СЕО обаче допуска подаването
на иск, ако вредите могат да бъдат прогнозирани с достатъчна степен на
сигурност (CJCE, 2 juin 1976, Kampffmeyer, aff. jointes 56 а 60/74, rec. 711).
Не е необходимо вредите да са точно оценени, ако причината за тях е
установена със сигурност. СЕО приема, че е необходимо отговорността
да бъде установена възможно най-рано, за да се избегне настъпването
на по-сериозно увреждане (Kampffmeyer). Когато вредите са установени,
Съдът счита, че техният точен обхват може да бъде определен на един
по-късен етап. Така в своето решение СЕО може да констатира възникването на отговорност и да посочи критериите за оценка на вредите,
като отправи покана към страните да се споразумеят относно размера
на обезщетението, като се обърнат отново към Съда, ако не могат да
постигнат съгласие (Mulder, горецитирано).
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1125. Вредите, които включват както претърпени загуби, така и пропуснати
ползи, следва да бъдат оценими в пари, тъй като СЕО може да присъди
единствено обезщетение. Претърпени нематериални щети също могат
да бъдат претендирани пред Съда, но в този случай СЕО обикновено
постановява, че неговото решение представлява достатъчно обезщетение. При оценката на претърпените вреди Съдът отчита дали увреденото лице е имало възможността да компенсира част от тях. Възможно е
да бъдат присъдени и лихви. Те обаче започват да текат не от датата на
настъпване на вредите, а от момента на тяхната оценка от СЕО.
1126. Що се отнася до обезщетяването на вреди, настъпили от недействителни актове с общо действие, Съдът приема, че вредите трябва да надхвърлят обичайния икономически риск за дейността в съответния сектор. СЕО определя също, че те следва да засягат един ограничен кръг
икономически субекти, но това изискване се тълкува гъвкаво (например
в делото Mulder вредите, претърпени от всички млекопроизводители, които временно се отказват от производствените квоти, са взети предвид,
тъй като засегнатите субекти независимо от техния брой, се считат за
принадлежащи към една отделна категория икономически оператори).

§ 3. Причинно-следствена връзка
1127. Ищецът трябва да докаже наличието на пряка причинно-следствена връзка между настъпилите вреди и действията на Общността. Това изискване
следва от чл. 288, който отнася към вредите „причинени“ от институциите
и техните служители. Въпросът с причинно-следствената връзка понякога се усложнява от ролята на държавата членка в прилагането на Общностното право. Същевременно пряката причинно-следствена връзка не
се прекъсва от участието на държавите членки, когато те действат при
обвързана компетентност (вж. по-горе № 167 и следващи). Дори когато
неправомерните действия са извършени от една държава членка, намесата на Общността в подкрепа на тези действия е достатъчна, за да бъде
изградена причинно-следствената връзка (Kampffmeyer, горецитирано).
1128. Когато увреденото лице е допринесло със своето поведение за настъпване на вредите, причинно-следствената връзка може да бъде нарушена. Такъв е случаят, когато един частноправен субект не предприема
мерките, който би предприел всеки субект в идентична ситуация, за да
се предпази от настъпване на вредите, или който прояви непредпазливост. В тази хипотеза отговорността на Общността ще бъде ограничена
(Adams, горецитирано) или изключена (Meroni, горецитирано).

574

Глава ІV. Производство за преюдициални запитвания
1129. Производството за преюдициални запитвания е израз на съдебното сътрудничество между общностния съд и националните съдилища, уредено от Договорите. Това производство е необходимо за гарантиране
на единството на общностния правен ред, доколкото в него няма йерархична обвързаност между общностния съд и националните съдилища. Поради липсата на механизъм за обжалване на националните
съдебни актове пред СЕО, производството по преюдициални въпроси,
позволявайки на националния съд да отправя питания до СЕО относно
действителността или тълкуването на норми на Общностното право, е
единственото средство, което гарантира, че в течение на времето посредством различни национални тълкувания няма да се стигне до сериозни различия в прилагането на Общностното право и до състояние, при
което всяка държава членка прилага свое Общностно право. Вероятно
в някаква степен този проблем би могъл да се регулира posteriori и чрез
производството за установяване на нарушения на Общностното право,
но неговото прилагане зависи от наличието на добра воля в Комисията
и в държавите членки. Освен това то е по-малко ефективно от преюдициалното производство, което позволява на Съда да се произнася
преди постановяването на решение от националната юрисдикция. От
друга страна, осъждането от СЕО на един национален съд за нарушаване на Общностното право би могло да породи негативно отношение у
този съд към общностната юрисдикция. В рамките на преюдициалното
производство националният съд се обръща към СЕО и след това прилага Общностното право съобразно неговия отговор. Така се заобикаля
драматизмът, който съдържа всяко осъждане. Тази формула на съдебно
сътрудничество обаче не може да функционира без съдействието на националните юрисдикции. То винаги е било налице, при това до степен,
която наложи в Договора от Ница да бъде предвидена възможността да
се възложи на ПИС разглеждането на определени категории преюдициални въпроси, за да се облекчи СЕО, залят от голям брой питанията.
1130. Механизмът на преюдициалните въпроси, уреден в чл. 234, е елементарен. Националният съд, пред който е висящ един спор по същество,
може или трябва според случая да отправи питане по преюдициален
въпрос до СЕО относно тълкуването на Договора или актовете на институциите или относно действителността на такива актове, ако това му е
необходимо, за да постанови своето решение. СЕО постановява отговор
по питането, след което националният съд се произнася по същество.
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Раздел 1. Питане по преюдициален въпрос
1131. Според чл. 234 СЕО е компетентен да се произнася по преюдициални
въпроси относно:
• Тълкуване на Договора;
• Действителността и тълкуването на актовете, приети от институциите
на Общността и от Европейската централна банка;
• Тълкуване на устройствените актове на структури, създадени с решение на Съвета, когато тези актове предвиждат това.
Когато въпрос от такова естество е поставен пред национален съд, той
може, ако счита, че е необходим отговор, за да постанови своето решение, да поиска от СЕО да се произнесе по него. Ако обаче такъв въпрос се
повдигне пред национален съд, чиито решения не подлежат на обжалване
по реда на вътрешното право, този съд е длъжен да сезира СЕО.
1132. Дял ІV от ДЕО относно правото на убежище, имиграция и другите политики, свързани със свободното движение на хора, е подчинен на особен
режим, тъй като единствено съдилищата, които разглеждат дела, като
последна инстанция могат да отправят питания до СЕО (CJCE, 18 mars
2004, Oxana Dem’Yanenko, aff. C-45/03, още непубликувано). Формулата,
възприета от чл. 68 от ДЕО, не указва дали питането по преюдициален
въпрос в този случай е факултативно или задължително. Авторите на Договора повтарят текста на чл. 234, уреждащ възможността за поставяне
на въпрос от националните съдилища. Оттук следва, че питане може да
бъде отправено, когато това е необходимо за постановяване на решение
от националния съд. Според някои автори това означава, че питането
има факултативен характер. Други обаче подчертават, че текстът на чл.
68 не указва факултативния характер на питането и че подчиняването
на преюдициалния въпрос на нуждата от решение на СЕО, за да може
националната юрисдикция да реши спора, е само едно общо условие за
допустимостта на преюдициалните запитвания. Следователно питането в
тази хипотеза има задължителен характер. Особената уредба на дял ІV
произтича от опасенията СЕО да не бъде претрупан с питания от такъв
характер поради важността на делата от такова естество. Тя се допълва и
от предоставената на Съвета, Комисията и държавите членки възможност
да отправят до Съда тълкувателен въпрос в тази материя. Конституционният проект премахва особените правила и подчинява ПВР на общия
режим на производство по преюдициални въпроси. Същевременно СЕО
няма правото да се произнася относно „действителността или пропорционалността на действия на полицията или други органи на реда“, както и
относно упражняването на правомощията на държавите членки „във връз-
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ка с отговорността им по поддържане на обществения ред и защитата на
вътрешната сигурност“ (чл. ІІІ-376).
1133. Запитването трябва да бъде отправено от национална юрисдикция и
следва да се отнася до тълкуване на Договора или на акт на институция
или до действителността на такъв акт. То следва да е необходимо за решаването на едно висящо дело пред съответната юрисдикция. Накрая,
според това, дали националната юрисдикция действа като последна инстанция или не, питането бива факултативно или задължително.

§ 1. Запитване от национален съдия
1134. Производството по преюдициални въпроси е процедура, която протича
между две юрисдикции. Единствено национална юрисдикция на държавачленка може да отправи запитване до СЕО. Страните по едно дело могат
да искат поставянето на преюдициален въпрос до СЕО, както и да правят
предложения относно неговото съдържание, но националният съдия е
единствено компетентен да реши дали да постави питане. Какво обаче се
разбира под „национален съдия“? Макар СЕО да няма за цел да поставя
под въпрос уреждането на това понятие във вътрешното право на държавите членки, понятието „национална юрисдикция“ по смисъла на чл. 234
от ДЕО произтича изцяло от Общностното право. Често СЕО бива сезиран
от органи, чиято същност не е напълно изяснена дори по смисъла на националното право. Поради тази причина Съдът уточнява значението, което
това понятие следва да има по силата на Общностното право.
1135. Доколкото СЕО бива изправян пред различни случаи, той не дава еднократно общо определение за „ национална юрисдикция“. В хода на своята
практика според отправените до него питания Съдът прецизира условията, които определят дали един национален орган следва да се разглежда
като юрисдикция по смисъла на чл. 234. Според СЕО националната юрисдикция е орган, уреден на законово равнище. Той има постоянен характер
и е натоварен с решаването на правни спорове в рамките на състезателно
производство. Неговата компетентност не зависи от волята на страните
(CJCE, 10 juin 1966, Vlaasen-Göbbels, aff. 61/65, rec. 377). Впоследствие
СЕО детайлизира своите критерии, като в началото проявява по-либерално отношение с оглед гарантиране единното прилагане на Общностното
право и ефективната защита правата на частните лица. Така СЕО приравнява на национална юрисдикция по смисъла на Общностното право
една комисия по жалбите, натоварена с решаването на спорове относно
вписването на лекари в Холандската кралска асоциация за подкрепа на
здравето, макар че според холандското правителство тя няма такъв ста-
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тут по силата на холандското право. Мотивите на Съда са свързани с факта, че трима от членовете на комисията се назначават от държавата, че
се прилага състезателно производство при разглеждането на случаите, че
не е възможно да се упражнява дейност като общопрактикуващ лекар без
вписване в асоциацията и че единствената възможност за обжалване на
отказ за вписване е подаването на жалба пред тази комисия. СЕО приема
това решение поради съображения за защита на частноправните субекти и гарантиране ефективността на Общностното право. Както определя
самият СЕО: „...при липсата на ефективна форма на защита пред общите съдилища в материя, свързана с прилагането на Общностното право,
комисията по жалбите, която осъществява своите функции със санкцията
и съдействието на публичната власт и чиито решения, постановени след
едно състезателно производство, имат окончателен характер, следва да
бъде разглеждана като национална юрисдикция на държавата-членка“
(CJCE, 6 octobre 1981, Broeckmeulen, aff. 240/68, rec. 2311). Що се отнася
до изискването за състезателен характер на делата пред националната
юрисдикция, СЕО прилага този критерий сравнително гъвкаво и приема,
че може да бъде сезирана и от съдилища, производството пред които не е
състезателно, ако то е част от юрискдикционната функция. Същевременно Съдът подчертава, че в интерес на доброто правосъдие преюдициални
въпроси следва да бъдат поставяни в резултат на състезателни прения
(CJCE, 28 juin 1978, Simmenthal, aff. 70/77, rec. 1453). Питане по преюдициален въпрос, поставено в рамките на производство срещу неизвестен извършител, което по презумпция изключва каквато и да е състезателност, е
допустимо, въпреки че може да бъде „от положително значение... фактите
по делото да бъдат установени и въпросите, касаещи тясно националното право, да бъдат изяснени към момента на отправянето на питане до
Съда, с оглед на това да се позволи на общностния съд да разполага с
всички фактически и правни елементи, които могат да бъдат от значение
за тълкуването на Общностното право, което се иска от него“ (CJCE, 11
juin 1987, Pretore de Salo, aff. 14/86, rec. 2545).
1136. Въпросът за независимостта на националния съд възниква на един покъсен етап. В делото Corbiau СЕО отказва да признае качеството на национална юрисдикция на директора на данъчната администрация в Люксембург, до когото е подадена жалба от данъкоплатец. Съдът приема,
че органическата връзка, която съществува между същия и данъчната
администрация, не позволява той да бъде разглеждан като юрисдикция
(CJCE, 30 mars 1993, Corbiau, aff. C-24/92, rec. I-1277; CJCE, 17 novembre
1997, Dorsch consult, aff. C-54/96, rec. I-4961). Генералният адвокат Тезауро обобщава по следния начин в заключенията си по делото Dorsch
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consult критериите, които произтичат от практиката на Съда по отношение
на квалификацията на един орган като национална юрисдикция: „Органът
следва да черпи своята власт от разпоредбите на закона, а не от споразумение между страните по спора; той следва да бъде орган на публичната
власт; да има постоянен характер, а не да правораздава само по един
отделен случай; да разполага с компетентност да постанови решение по
спора под формата на съдебен акт; да протича състезателно обсъждане,
аналогично на това пред общите съдилища; да решава спора въз основа на правото; неговото решение да има задължителен характер; накрая,
този орган следва да бъде независим както спрямо страните по спора,
така и по отношение на своя състав.“
1137. Съобразно тези критерии един арбитражен съд не може да отправи
преюдициален въпрос до СЕО. Дори да изпълняват юрисдикционни по
своя характер функции, които в някои отношения се приближават до
дейността на една юрисдикция, арбитрите черпят своята компетентност
от волята на страните и органите на публичната власт, натоварени да
гарантират прилагането на Общностното право, нямат отношение към
тяхната дейност (CJCE, 23 mars 1982, Nordsee, aff. 102/81, rec. 1095).
Поставянето на питане по преюдициален въпрос обаче е възможно от
страна на национален съд, който има задачата да гарантира изпълнението на арбитражното решение. В тази хипотеза евентуалните ограничения, които националното право поставя на съответния съд, не могат
да му попречат да упражни възможностите, които предвижда чл. 234 от
ДЕО. Така фактът, че съдебният орган, сезиран като апелативна инстанция, не може да се произнесе освен при изрична арбитражна клауза, която допуска това, не може да му попречи да се обърне към СЕО с питане
по преюдициален въпрос. Задължението да гарантира изпълнението на
Общностното право, което тежи върху националния съд, има по-голяма
сила от каквито и да е ограничения, които поставя на този съд националното законодателство (CJCE, 27 avril 1994, Almelo, aff. C-393/92, rec.
1477). Така Съдът съчетава своя отказ да разглежда въпроси, поставени
от инстанции, създадени от страните по един спор, с необходимостта да
гарантира единството в прилагането на Общностното право.

§ 2. Предмет на запитването
1138. Запитването се формулира от съдията. То може да има за предмет тълкуването или произнасянето по действителността на общностни актове
и норми. Оттук първото ограничение на преюдициалната компетентност
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на СЕО е свързано с разпоредбите, чието тълкуване може да бъде поискано или чиято действителност може да бъде оспорена. Второто се отнася до естеството на въпроса или до начина, по който той е поставен.

А. Норми, които могат да бъдат предмет на преюдициално запитване
1139. Чл. 234 определя нормите, които могат да бъдат предмет на преюдициално запитване. На първо място това са нормите на Договорите, т.е. на
цялото първично право. Тази постановка същевременно следва да бъде
нюансирана, що се отнася до ДЕС. В съответствие чл. 46 от ДЕС СЕО
е компетентен да разглежда въпроси, свързани с чл. 6, § 2 (защита на
правата на човека), с дял VI съобразно условията, предвидени в чл. 35
(СЕО разполага с компетентност да разглежда преюдициални въпроси
от юрисдикциите на държави членки, които са приели това с нарочна декларация), с дял VII относно засилено сътрудничество. Преюдициалната
компетентност на СЕО се простира до тълкуване на нормите на първичното право, а не до преценка на тяхната действителност. Тъй като
първичното право се създава от държавите членки, институциите на
Общността не могат да се произнасят относно неговата правомерност.
Съдът разполага с компетентност да тълкува и преценява действителността на актовете на институциите и ЕЦБ.
1140. Всяка преценка на съобразността на националното с Общностното право
следва да се осъществява в рамките на производството за установяване на нарушения на Договорите. Същевременно, като тълкува Общностното право, СЕО поставя националния съд в положение да констатира
евентуално несъответствие между националното право и Общностното
право, както и да извлече последиците от това. Компетентността на СЕО
се простира по отношение на цялото производно право, какъвто и е да
засегнатият акт, дори да става въпрос за актове, които не съответстват
на предвидената в Договорите номенклатура. Не е необходимо актът
да бъде пряко приложим, тъй като националният съд може да смята,
че тълкуванието е необходимо например за да се уточни съдържанието
на националното законодателство по въвеждането на съответния акт
(CJCE, 12 novembre 1974, Haaga, aff. 32/74, rec. 1201). Не съществува изискване частноправният субект, страна по делото във връзка с преюдициалния въпрос, да бъде пряко и индивидуално засегнат от акта, чието
тълкуване или произнасяне по действителността на който се иска. Производството по преюдициални въпроси има допълваща функция спрямо
производството за отмяна и позволява да бъде повдигнат въпросът за
действителността на един акт в случаи, когато не е възможно да бъде
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заведен пряк иск. Не е необходимо актът да бъде задължителен, тъй като
чл. 234 не прави такова разграничение относно актовете на институциите. Следователно приложното поле на производството по преюдициални
запитвания е различно от това на производството за отмяна и то може
да има за предмет и една препоръка (CJCE, 13 juin 1976, Frecassetti, aff.
113/75, rec. 983). Сключените от ЕО международни договори също не са
изключени от обхвата на преюдициалната компетентност, макар те да не
са актове на институциите в тесен смисъл. СЕО допуска разглеждането
както на въпроси, свързани с тълкуването на международни договори,
така и с произнасяне по тяхната действителност, макар в този случай,
въпреки че Съдът проверява съдържанието на Договора, констатацията
относно действителността да визира акта по неговото сключване. Предмет на преюдициално запитване могат да бъдат и смесените договори,
сключени от Общността и държавите членки. В този случай тълкуването
на Съда може да се отнася и до разпоредбите, влизащи в компетентност
на държавите членки, доколкото договорът е сключен, без да се уточнява разпределянето на правомощията между ЕО и държавите членки
(CJCE, 16 juin 1998, Hermиs, aff. C-53/96, rec. I-3637). По същия начин
Съдът извършва преценка на разпоредбите, приети от органите по един
договор, по който Общността е страна (CJCE, 20 septembre 1990, Sevince,
aff. C-192/89, rec. I-3603). Накрая, Съдът приема да тълкува и разпоредби
на Общностното право дори когато спорът се отнася единствено до норми
на вътрешното право, ако тези вътрешни норми препращат към правото
на Общността. Този подход е израз на респект към националните юрисдикции, които имат свободата да преценят целесъобразността на един
въпрос. Преди всичко обаче той позволява да бъдат избегнати различия,
доколкото общностните правни норми следва да бъдат тълкувани по еднообразен начин, независимо от условията на тяхното прилагане (CJCE,
11 janvier 2001, Kofisa Italia, aff. C-1/99, rec. I-207, в което СЕО приема да
тълкува Митническия кодекс на Общността по повод на един вътрешноправен спор, свързан с ДДС, тъй като италианското право отнася към Общностното решение, възприето в рамките на кодекса).

Б. Изисквания към запитването
1141. Целта на производството по преюдициални запитвания е преди всичко
да предостави на националния съд необходимите елементи, за да реши
спора, с който е сезиран. Преюдициалното производство подпомага националните юрисдикции и СЕО не може да се намесва в решаването на
въпроси, които са свързани с техните правомощия като например уста-
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новените по делото факти и тяхната достоверност. Общностният съд е
обвързан със задължението да даде отговор, но от своя страна националният съд трябва да предостави необходимите елементи, за да бъдат
заключенията на СЕО приложими. Отговорът на Съда трябва да остане
в рамките на поставения въпрос, без да засяга въпроси, които националният съд не е поставил или е отказал да постави. Ако СЕО се отклони от
рамката на отправеното питане, той би засегнал правомощията на институциите и държавите членки, които имат правото да вземат участие в
разглеждането на делото, тъй като неговото решение ще има за предмет
въпрос, по който те не са имали възможността да се произнесат (CJCE,
5 octobre 1988, Alstel c/ Novasam, aff. 247/86, rec. 5987). Това обаче не
препятства СЕО да прецизира поставения въпрос във връзка с фактите
по делото, за да гарантира полезния ефект на своя отговор. Така например Съдът може да се прецени, че посочените по случая факти се отнасят до други норми на Общностното право и да даде решения по тези
норми. Случвало се е също СЕО да определи, че един тълкувателен
преюдициален въпрос всъщност е въпрос относно действителността на
даден общностен акт (CJCE, 1 décemre 1965, Schwarze c/ Einfuhr-und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, aff. 16/65, rec. 1081). Възможно е
да се окаже излишно Съдът да се произнася относно действителността
на един акт с оглед на това, че всъщност се налага неговото тълкуване
(CJCE, 17 juillet 1997, Krüger, aff. C-344/95, rec. I-4517). Същевременно,
както беше вече посочено, преквалификацията на един преюдициален
въпрос следва да бъде съобразена с правата на субектите, които имат
право на участие в преюдициалното производство, особено в случая,
когато Съдът приема, че един тълкувателен въпрос следва да бъде разгледан като въпрос относно действителността на даден общностен акт.
Така, ако СЕО прецени, че следва да се произнесе по въпрос, който не е
ясно зададен, следва да открие отново устната фаза.
1142. Що се отнася до съдържанието на питането, Съдът винаги е настоявал то
да бъде формулирано по начин, позволяващ произнасянето на пълноценен отговор. Изчерпателен анализ на еволюцията на съдебната практика по този въпрос може да бъде намерен в заключенията на генералния
адвокат Ленц по делото Bosman (CJCE, 15 décembre 1995, aff. C-415/93,
rec. I-4921). В един начален етап СЕО приема, че е необходимо фактите
по делото да бъдат установени, също както и въпросите, произтичащи
от националното право, да бъдат решени от националния съд (CJCE, 10
mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, aff. 36 et 71/80, rec.
735). Същевременно Съдът приема да запълни определени пропуски
в питането, ако прегледът на материалите по делото позволява да се
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даде полезен отговор. След това в делото Telemarsicabruzza СЕО стига
до края на своята логика и отказва да отговори на един преюдициален
въпрос, тъй като той не съдържа достатъчно елементи, за да бъде даден
пълноценен отговор на националния съд. Определението за отправяне
на запитване било „изключително лаконично и лишено от уточнения, що
се отнася до фактическите елементи и правните квалификации, за да
позволи да бъде уточнен предметът на поставения въпрос, а оттам неговият смисъл и обхват“. Делото е свързано с областта на конкуренцията,
„която се характеризира с фактическа и правна сложност“ (CJCE, 26
janvier 1993, aff. jointes C-320 а 322/90, rec. I-33). СЕО подчертава многократно, че тази практика е резултат от едно възпитателно виждане, в
рамките на което Съдът първоначално привлича вниманието на националните съдилища над важността на съдържанието на преюдициалните
въпроси, след което отказва да отговаря на въпроси, които не са съобразени с критериите, които извежда.
1143. СЕО определя също, че не може да даде полезен отговор по питане
относно действителността на един индивидуален акт, който не е бил
обжалван по реда на производството за отмяна в съответния срок. Тъй
като актът е придобил окончателен характер, Съдът приема, че не може
да даде отговор на такъв въпрос, без да засегне окончателния характер
на акта. Противното би позволило на заинтересованото лице да заобиколи правилата на производството за отмяна, като по този начин засегне
принципа на правната сигурност (CJCE, 9 mars 1994, TWD Textilwerke
Deggendorf, aff. C-188/92, rec. I-833). Тази формула обаче не е приложима спрямо актовете с общо действие, дори частноправният субект да
е имал основание да приеме, че е пряко и индивидуално засегнат от
такъв акт, тъй като поради несигурния характер на тази квалификация
допустимостта на един иск за отмяна е неясна (CJCE, 12 décembre 1996,
Accrington Beef, S.A., aff. C-241/95, aff. I-6699). Освен това в хипотезата
на акт с общо действие повдигането на възражение за законност е винаги възможно. Що се отнася до регламентите в областта на борбата с
дъмпинга, които имат двойната същност на нормативни актове и актове,
които могат да засягат пряко и индивидуално частни лица, въпросът за
действителността на такъв акт не може да бъде повдигнат пред национален съд от вносител, който е имал правото да обжалва пряко съответния
акт (CJCE, 15 février 2001, Nachi Europe Gmbh, aff. C-239/99, rec. I-1197).
Същото правило се прилага и при позоваването от една държава членка
на недействителността на акт, който не е бил предмет на производство
за отмяна в съответния срок (CJCE, 22 octobre 2002, National Farmer’s
Union, aff. C-241/01, rec. I-9076).
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1144. Отговорът на СЕО не може да има полезен ефект за националния съд,
когато исканото тълкуване няма отношение към спора, по повод на който
е поставено. Както подчертава Съдът, налице е разделение във функциите на националния и общностния съд. Поначало СЕО няма правото да се произнася по мотивите за поставянето на запитването. Съдът
обаче може да откаже да отговори, „ако е очевидно, че тълкуването на
Общностното право или произнасянето по действителността на една
общностна норма… нямат никакво отношение с фактите или предмета
на основния спор“ (CJCE, 16 juin 1981, Salonia c/ Poido-mani e Giglio, aff.
126/80, rec. I-1563). Тази хипотеза възниква по-късно в едно дело, в което италианският съд се опитва да покаже пред общностния съд, че италианските съдии не могат да осъществяват техните функции в условия
на независимост и безпристрастност поради италианското законодателство за вреди, причинени в хода на съдебното производство, което предвижда съдиите да носят гражданска отговорност затова. Поставеният
въпрос няма каквото и да е отношение към спора по същество, свързан
с процедура на обществена поръчка (CJCE, 26 janvier 1990, Falciola, aff.
C-286/88, rec. I-191). В по-новата практика на Съда не се поставя акцент
върху явния характер на липсата на връзка между поставения въпрос и
спора по същество. От някои дела обаче следва (CJCE, 16 juillet 1992,
Lourenзo Diaz, aff. C-343/90, rec. I-4763), че когато на пръв поглед липсва
явна връзка между спора по същество и отправеното питане, Съдът проверя подробно фактите по случая. От това може да се заключи, че СЕО
прилага с известни задръжки изведената практика в делото Falciola.
1145. СЕО отказва да се произнася по въпроси, поставени в рамките на един
фиктивен спор, заведен с цел само да се предизвика тълкуване на Общностното право. Така в делото Folgiola/Novello е налице хипотеза, при
която страните инсценират правен спор, за да предизвикат Съда да определи, че френското законодателство относно консумацията на вино
и ликьор противоречи на Договора. Между двете страни реално не съществува правен спор и те предизвикват фиктивно дело, за да заобиколят
предоставените от френското право форми на защита. В своето решение
СЕО извежда, че да даде отговор на така поставения въпрос, означава да
пренебрегне цялата система на правна защита на частните лица, предвидена в случай на спор по националното данъчно законодателство, която
предполага обжалване пред компетентните национални съдилища (CJCE,
11 mars 1980, aff. 104/79, rec. 745). Това решение е остро критикувано и
остава изолиран случай към настоящия момент. То съдържа отказ в две
посоки. На първо място, Съдът не може да приеме заобикалянето на непосредствената цел на преюдициалната процедура, която е насочена към
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това да позволи на общностната юрисдикция да даде пояснения на националния съд относно решението, което следва да постанови на един
висящ спор, а не да даде абстрактен отговор относно дадена норма на
Общностното право (CJCE, 18 octobre 1990, Dodzi, aff. C-297/88 et 197/89,
rec. I-3763). Освен това СЕО не може да отговаря на чисто хипотетични
въпроси, защото в този случай би нарушил правомощията на общностния
законодател, създавайки право, без да е налице каквото и да е реално
правоприлагане, което предполага съответното тълкуване (Lourenзo Diaz,
горецитирано). За да откаже да постанови отговор по един преюдициален
въпрос обаче, фиктивният характер на спора следва да е очевиден (CJCE,
21 septembre 1988, Van Eycke, aff. 267/86, rec. 4769).

§ 3. Факултативен или задължителен характер на запитването
1146. Формулировката на чл. 234 е компромис между това да се осигури единство в прилагането на Общностното право и необходимостта да не се
засегне ефективността на преюдициалното производство поради претрупване на Съда с питания. С оглед на това запитването по принцип има
факултативен характер за националните юрисдикции, които не разглеждат съответното дело като последна инстанция. То обаче е задължително за тези съдебни органи, които решават едно дело като последна
инстанция. Задължението за поставяне на преюдициален въпрос цели
да осигури единното тълкуване на Общностното право чрез обвързващото действие на решенията на съдилищата от последна инстанция
над по-ниските нива в съдебната йерархия. При предоставянето на факултативна възможност за съдилищата, които не разглеждат дела като
последна инстанция, да поставят преюдициални въпроси съществува
разбирането, че те ще използват умерено тази възможност, за да не
бъде претрупан с дела общностният съд. Тези очаквания се оказват неоправдани, което води до промените, предвидени с Договора от Ница
(вж. по-горе № 608). Тези правила се прилагат в случаите на тълкувателно питане. Що се отнася до произнасянето по действителността на
общностни актове предвид на важността на презумпцията за законност
на актовете на Общността, в практиката на Съда са възприети някои
специфични решения.

А. Искане на тълкуване
1147. Задължението да бъде сезиран СЕО обвързва единствено националните
юрисдикции, чиито решения не подлежат на обжалване по вътрешен ред.
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Това, разбира се, са различните върховни съдебни органи на държавите
членки, но също и всяка национална юрисдикция, независимо от мястото є в съдебната йерархия, която се произнася като последна инстанция
(CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64, rec. 1141). Задължението
за поставяне на преюдициален въпрос обаче не обвързва националната
юрисдикция, която се произнася в бързо производство по случай, който ще
бъде разглеждан по същество от друг съд (CJCE, 27 octobre 1982, Morson
et Jhanjan c/Pays-Bas, aff. jointes 35 et 36/82, rec. 3723).
1148. Задължението да бъде сезиран СЕО не лишава националните юрисдикции от правото да преценят доколко едно питане е необходимо с оглед
решаването на делото. Следователно не съществува задължение за
националната юрисдикция да отправи преюдициално запитване винаги,
когато една страна по делото иска това. Тя може да прецени свободно
доколко запитването има значение за решаването на конкретния казус
(CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT c/ Ministиre de la Santé, aff. 283/81, rec.
3415). Освен това СЕО освобождава националните юрисдикции от задължението да поставят даден въпрос, ако в своята практика вече е постановил решение по идентичен казус (CJCE, 27 mars 1963, Da Costa, aff.
28 а 30/62, rec. 61). Този подход следва да се прилага към всички случаи,
в които е налице утвърдена практика на СЕО, „независимо от вида на
производството, в рамките на които е постановено съответното
решение“ (CILFT, горецитирано). В някои случаи националното право
също задължава националната юрисдикция да отправи питане до СЕО.
Така например Конституционният съд на ФРГ приема, че общностният
съд е законово определен съд по смисъла на германския Основен закон
и следователно принципът, че никой не може да бъде лишен от достъп
до законово определения съд (чл. 101 от Основния закон на ФРГ) е нарушен в случай на отказ да бъде сезиран СЕО. Оттук националният съд не
може да надхвърли правото на самостоятелна преценка при решението,
дали да постави един преюдициален въпрос, без да бъде санкциониран
от Конституционния съд (ordonnance du 9 janvier 2001, 1 BvR, 1036/99).
1149. Стоеше въпрос относно прилагането на концепцията за ясния акт. Необходимо ли е да се поставя въпрос, когато не съществува никакво съмнение относно отговора? Държавният съвет на Франция, както и юрисдикциите на други държави членки, считат, че теорията за ясния акт може
да освободи националния съд от задължението да постави преюдициален въпрос. Тази концепция позволява определена правораздавателна
икономия, тъй като спестява на Съда поставянето на излишни въпроси.
Тя обаче може да засегне единството в прилагането на Общностното
право предвид на относителния характер на преценката относно яснота-
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та на едно тълкуване. СЕО решава да се довери на националните юрисдикции, като същевременно постави граници в прилагането на теорията
за ясния акт. Със сигурност задължението за отправяне на питане не е
налице, когато не съществува никакво основателно съмнение относно
отговора на евентуалния въпрос. Това условие обаче ще бъде изпълнено, ако националният съд е напълно убеден, че юрисдикциите на останалите държави членки ще имат същото разбиране относно съответните
норми. Освен това, за да реши, че един акт е напълно ясен, националният съд следва да отчете спецификата на Общностното право. Тъй като
общностните актове се формулират на различни езици, следва да бъдат
сравнени различните езикови формулировки. Трябва да се има предвид
също, че понятията на Общностното право не винаги имат идентичен
смисъл със същите понятия в националното право. Накрая нормите,
които подлежат на тълкуване, следва да бъдат поставени в техния контекст и да бъдат разгледани в светлината на цялото общностно право
(CILFIT, горецитирано). Изброените условия имат задължителен характер и следва да играят възпиращо действие в прилагането на теорията
за ясния акт. Въпросът обаче за тяхното спазване от върховните съдилища, които се въздържат от поставянето на преюдициален въпроси,
може да бъде поставен.
1150. Уставът на СЕО отразява последиците от визираната съдебна практика
и чл. 104, § 3 позволява на Съда, след като информира националния
съд, отправил питането, и след като изслуша страните и генералния адвокат, да се произнесе с мотивирано определение, „когато един поставен преюдициален въпрос е идентичен с въпрос, по който Съдът вече
се е произнесъл; когато отговорът на поставения въпрос може да бъде
недвусмислено изведен от практиката на Съда или когато поставеният
въпрос не поражда никакво съмнение...“

Б. Искане за преценка на валидността на общностен акт
1151. Договорът не съдържа изрично разграничение между режима на тълкувателните преюдициални въпроси и преюдициални въпроси по валидността на общностните актове. Поради това би могло да се твърди,
че националните съдилища, които не разглеждат дела като последна
инстанция, могат да се произнасят относно действителността на един
общностен акт при риска да възникне ситуация, когато един акт се счита
за действителен в една държава членка и недействителен в друга. Необходимостта да се гарантира единството на общностния правен ред
налага СЕО да тълкува Договора, така че да осигури зачитането на из-
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ключителното му право да се произнася относно действителността на
актовете на ЕО. Това не пречи националният съд да разгледа и отхвърли направено искане за питане по действителността на един общностен
акт. В случай на съмнения, че поставеното искане може да бъде основателно обаче, националният съд е длъжен да отправи преюдициално запитване до СЕО (CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Fost, aff. 314/85, rec. 4199).
Изключение от това задължение е допустимо в случай на бързо производство. СЕО допуска, че когато това е крайно необходимо за защитата
на правата на частноправните субекти, националният съд може да спре
прилагането на общностния акт при същите условия, които се прилагат
за спиране прилагането на един акт пред СЕО, и при положение, че бъде
незабавно отправено преюдициално запитване до СЕО относно действителността на съответния акт (по-горе № 929).

Раздел 2. Ход на производството
1152. Производството за преюдициални запитвания се различава от реда на
протичане на другите производства пред СЕО, тъй като преюдициалното
производство е производство между два съдебни органа. СЕО бива сезиран с преюдициално питане от национален съдия. Относно формата на
запитването не съществуват никакви специални изисквания освен това, че
то трябва да отговаря на общите изисквания, определени от Съда относно
преюдициалните въпроси (относим въпрос; наличие на спор, свързан с
Общностното право; спор, който не е фиктивен; формулиране на въпроса
по начин, позволяващ даването на полезен отговор..., вж. по-горе № 1140
и сл.). Доколкото националният съдия има правото да решава дали да
отправи един преюдициален въпрос, СЕО се въздържа да се произнася,
когато той е оттеглил своето питане, или това е направено от висшестоящ
национален съдия (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77, rec. 629).
Съобразно принципа за разделение на функциите между общностния и
националните съдилища, СЕО отказва да се произнася по въпроси, свързани с редовността на питането от гледна точка на вътрешното право. Ако
Съдът бъде информиран, че актът, с който се поставя питането, е обжалван и обжалването има суспензивен ефект, той ще отложи разглеждането
на делото, докато въпросът на бъде решен на национално ниво. В случай
че актът, с който националният съд поставя питането, бъде отменен, делото пред СЕО ще бъде прекратено.
1153. СЕО взема предвид националните правила относно представителството
и участието на страните в съответното дело. Страните по основния спор,
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държавите членки, Комисията и Съветът могат да представят становище
по преюдициалния въпрос в срок от два месеца. Същинско състезателно
производство не е налице, тъй като субектите, участващи в делото, нямат
възможност да правят реплики и отговори по позициите на останалите,
освен по време на устната фаза. СЕО може да поиска разяснения от страна на националната юрисдикция. Той може да реши, че не е необходимо
провеждането на устна фаза. В случаите, предвидени от чл. 104, § 4 от
Устава на Съда, СЕО може да прекрати разглеждането на производството с мотивирано определение (вж. по-горе № 1099). Накрая чл. 104-а от
процесуалния правилник на Съда предвижда, че при извънредни обстоятелства преюдициалният въпрос може да бъде разгледан при съкратени
срокове. Тази разпоредба има за цел да позволи бързото разглеждане на
питания в материята на дял IV от ДЕО. Стои обаче въпросът, доколко тя
е ефективна, тъй като преюдициален въпрос от този вид може да бъде
поставен единствено от национална юрисдикция, разглеждаща едно дело
като последна инстанция. Преди да бъде постановено решение, следва
да бъде изслушан генералният адвокат.

Раздел 3. Действие на решението по преюдициално запитване
1154. Въпросът за силата на решенията по преюдициални запитвания стои както по отношение на последиците за националните власти, така и относно
действието му във времето. И тук при липсата на изрична уредба в Договорите СЕО развива една концепция за действието на своите решения, като
се опира на особената функция на решенията по преюдициални запитвания, и се стреми, от една страна, да зачита националните юрисдикции, а,
от друга, да гарантира единство в прилагането на Общностното право.

§ 1. Сила на решението
1155. Принципът на единно тълкуване на Общностното право налага на нацио-налната юрисдикция, отправила питане до СЕО, да приложи постановеното решение към съответното дело. Следователно националната
юрисдикция е обвързана „със сила на присъденото нещо“ от тълкуването,
постановено от СЕО (CJCE, 5 mars 1986, Wunsche, aff. 69/85, rec. 947).
Същевременно зачитането на самостоятелността на националната юрисдикция изисква да му бъде признато правото да сезира отново СЕО, ако
счита, че е необходимо да постави нов правен въпрос или да представи
нови факти по случая, също както и ако се сблъсква със затруднения в
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разбирането на решението. Това дава основание да заключи, че самостоятелността на националната юрисдикция е значително ограничена.
1156. По отношение на останалите национални юрисдикции и власти решението по преюдициални заключения проявява аналогично действие. Постановеното от СЕО тълкуване се инкорпорира в тълкуваната разпоредба.
Да се прилага Общностното право, за националния съд означава да се
прилага правото на Общността, така както е тълкувано от СЕО, който
„разяснява и уточнява... значението и обхвата на общностната норма,
така както тя следва да се разбира и прилага от момента на влизането си
в сила“ (CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et Heitz NV, aff. C-453/00, rec. I-837).
Съществуването на решение по същия правен въпрос е едно от основанията да не бъде изпълнено задължението за сезиране на СЕО от страна на юрисдикция, разглеждаща дело като последна инстанция. Тези
задължения обвързват и останалите национални органи. Следва да се
има предвид, че националният съд остава свободен да сезира СЕО с въпрос, по който вече е налице решение (CJCE, 27 mars 1963, Da Costa, aff.
jointes 28 а 39/62, rec. 61). Съдът ще разгледа този въпроса в светлината
на новите аргументи, които са представени на неговото внимание, и, ако
прецени за необходимо, ще промени своята практика. Съдът придава
на своите решения широк кръг от последици. Той смята, че те са достатъчно основание за преразглеждане на влезли в сила административни
решения, потвърдени със съдебен акт от последна инстанция, ако този
акт е постановен въз основа на погрешно тълкуване на Общностното
право. Съдът подчинява преразглеждането на решението на условията:
заинтересованото лице да отправи искане за това към момента, в който
е узнало за точното тълкуване на Общностното право, и вътрешното
право да предвижда възможност за преразглеждане на такива решения.
Подобна възможност не беше призната от холандския Върховен съд,
освен в случаите, когато това се налага от решения на ЕСПЧ, установяващи нарушения на правата на човека. Съдът обаче приравнява своите
решения на тези на Съда в Страсбург и нарушаването на Общностното
право на нарушаване на правата на човека. Това позволява на СЕО да
санкционира холандската юрисдикция поради това, че не е отправила
питане по преюдициален въпрос и по този начин е възприела погрешно
тълкуване на Общностното право, което се установява в друго дело
(CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et Heitz NV, aff. C-453/00, rec. I-837).
1157. Аналогична е ситуацията и при решенията по преюдициални въпроси
относно валидността на общностни актове. Обективният характер на недействителността и принципът на правна сигурност налагат решението,
с което се констатира невалидността на една общностна норма или акт,
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да може да се противопостави на всяко лице. Последиците от определянето на невалидността обаче не са идентични с отмяната на един недействителен акт. Акт, който СЕО е определил като невалиден, не престава да съществува и не изчезва от правния ред, но всеки национален
съд, който е сезиран със спор относно този акт, трябва да се съобрази с
вече постановеното решение на Съда (CJCE, 13 mai 1981, International
Chemical Corporation, aff. 66/80, rec. 1191). След като актът е обявен за
невалиден, той не може да бъде прилаган от националния съд, който
трябва да извлече последиците от невалидността във вътрешен план.
От своя страна, общностните институции трябва да предприемат необходимите действия за премахването на невалидния акт. Националният
съд може да сезира отново СЕО, ако счита за необходимо да получи
разяснения относно обхвата на постановеното решение. Дори общностният съд да е постановил, че няма основания да се оспорва валидността
на акта, това не пречи да бъде отправено ново питане до СЕО, с което
се поставя въпросът за валидността на акта въз основа на мотиви, различни от тези, които Съдът е разглеждал в предходни дела (CJCE, 10
mars 1971, Deutshe Tradax, aff. 38/70, rec. 45).

§ 2. Действие на решението във времето
1158. Решенията по преюдициални тълкувателни въпроси имат ретроактивно
действие, тъй като СЕО дава тълкуване относно съдържанието, което
нормата винаги е имала от момента на влизането си в сила. Следователно постановеното от СЕО решение се прилага и по отношение на ситуации, възникнали преди неговото постановяване (CJCE, 27 mars 1980,
Denkavit, aff. 61/79, rec. 1205). Що се отнася до решенията по запитвания
относно валидността на даден акт, констатирането на невалидността
също има действие назад във времето. Както при възражението за законност обаче, решението не поражда действие, освен по делото, във
връзка с което е постановено. Предвид на силата на преюдициалното
решение, ако въпросът за валидността на съответния акт бъде повдигнат в други случаи, този акт следва да се приеме за невалиден от момента на неговото влизане в сила.
1159. Изискванията на правната сигурност обаче налагат в определени ситуации СЕО да ограничава действието във времето на своите тълкувания.
Подобно решение обаче може да има неблагоприятни последици за
частноправните субекти, които са завели дела пред национална юрисдикция за защита на свои права преди постановяването на решението.
Така СЕО може да реши, че постановеното тълкуване се прилага за-
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напред, с изключение на случаите на вече заведени аналогични дела
(CJCE, 8 avril 1976, Defrenne, aff. 43/75, rec. 455; CJCE, 17 mai 1990,
Barber, aff. C-262/88, rec. I-8889). Ограничаване на ретроактивното
действие на преюдициалните решения обаче е допустимо в изключителни случаи. Както уточнява Съдът: „В изключителни случаи, с оглед
прилагането на присъщия на Общностното право принцип на правната
сигурност и предвид на сериозни трудности, които неговото решение би
могло да породи за добросъвестно възникнали в миналото правоотношения, СЕО може да ограничава възможността заинтересованите лица
да се позовават на даденото от него тълкуване, както това е определено
в решението Defrenne“ (CJCE, 27 mars 1980, Salumi, aff. jointes 66, 127
et 128/79, rec. 1237). Този подход може да бъде приложен по отношение на тълкуване на общностна разпоредба, която не е била предмет
на преюдициален въпрос, и когато важни причини, свързани с правната сигурност налагат това. Но дори в този случай с оглед защитата на
частноправните субекти ограничаването не може да се приложи по отношение на тези лица, които към датата на постановяване на решението
са предявили еквивалентно искане пред съда (CJCE, 4 mai 1999, Sьrьl,
aff. C-262/92, rec. I-2685). Идентично виждане се прилага и по отношение
на преюдициалните решения, с които се констатира недействителността
на общностни актове. Това обаче става причина за съпротива от страна
на Държавния съвет на Франция, който смята, че е право на националния, а не на общностния съд, да извлече последиците от констатираната невалидност на акта (CE 13 juin 1986, ONIC, RTDE 1986 p. 533).
За разлика от Касационния съд Държавният съвет не приема аргументите на СЕО, който подчертава, че контролът за законност не може да
има различен обхват според вида на сезиране, което налага съобразно
чл. 231 от ДЕО именно общностният съд да определя обхвата на своите
решения както в случая на производството за отмяна, така при производството по преюдициални заключения (CJCE, 28 février 1985, Société
des produits de maпs, aff. 112/83, rec. 719). Както и при тълкувателните
решения, ограничаването на действието на решението във времето не е
допустимо, освен в краен случай, поради „особено важни съображения,
свързани с правната сигурност“, Така Съдът приема, че дори след постановяването на окончателно съдебно решение, основано на погрешно
тълкуване на Общностното право, националните власти следва да преразгледат влязло в сила административно решение, когато вътрешното
право предвижда такава възможност (CJCE, 13 janvier 2004, Kühne et
Heitz NV, aff. C-453/00, rec. I-837; CJCE, 16 mars 2006, C-234/04, Kapferer,
още непубликувано).

592

Литература
Sur le système contentieux en général
Berrod, La systématique des voies de droit communautaires, Nouvelle bibliothèque des thèses,
Dalloz, Paris, 2002 ; Boulouis et Darmon, Contentieux Communautaire, Dalloz, 1997 ; Lenaerts
et Arts, Procédural Law of the European Union, Sweet et Maxwell, Londres, 1999 ; Sauron, Droit
et pratique du contentieux communautaire, La documentation française, Réflexe Europe, 1988 ;
Vandersanden et Barav, Contentieux communautaire, Bruylant, Bruxelles, 1977.
Sur le recours en annulation
Canedo, « L’intérêt à agir dans le recours en annulation du droit communautaire », RTDE 2000, p.
501 ; Jacqué, « Charte des droits fondamentaux et droit à un recours effectif- Dialogue entre le juge et
le constituant », // Diritto deVUnione Europea, 2002, p. 1 ; Medhi, « La recevabilité des recours formés
par les personnes physiques et morales à rencontre d’un acte de portée générale : Yaggiornamento
n’aura pas lieu », RTDE, 2003, p. 23 ; Nihoul, « La recevabilité des recours en annulation introduits
par im particulier à rencontre d’un acte communautaire de portée générale», RTDE, 1994, p. 171 ;
Paulis, « Les effets des arrêts d’annulation de la CJCE », Cahiers de droit européen, 1987, p. 243 ;
Rasquin et Chevallier, «L’article 173 al. 2 du traité CEE », RTDE, 1966, p. 31 ; Ritleng, le contrôle de
la légalité des actes communautaires par la CJCE et le TPI, thèse Strasbourg, 1998 ; Vandersanden,
« Pour un élargissement du droit des particuliers d’agir en annulation contre des actes autres que les
décisions qui leur sont adressées », Cahiers de droit européen, 1995, p. 535.
Sur le recours en carence
Reuter, « Le recours en carence de l’article 175 du traité de la CEE dans la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes », Cahiers de droit européen, 1972, p. 159 ;
Wolf, « Le recours en carence dans le droit des Communautés européennes », Revue du Marché
commun, 1966, p. 111.
Sur l’exception d’illégalité
Dubouis, « L’exception d’illégalité devant la CJCE », Cahiers de droit européen, 1978, p. 407 ; Van
Rij, « L’exception d’illégalité », Cahiers de droit européen, 1980, p. 190.

Sur le recours en manquement
De Bellescize, « L’article 169 du traité de Rome et l’efficacité du contrôle communautaire sur les manquements des États membres », RTDE, 1977, p. 173 ; Cahier, « Les articles 169 et 171 du traité CEE
à travers la pratique de la Commission et la jurisprudence de la Cour », Cahiers de droit européen,
1974, p. 3 ; Candela Castillo et Mongin, « Les infractions au droit communautaire commises par les
États membres ; apports clés de la jurisprudence récente en matière de manquement », Revue du
Marehé commun, 1996, p. 51 ; Mattera, « La procédure en manquement et la protection des droits
des citoyens et des opérateurs lésés », Revue du Marché unique européen, 1995, p. 123.

593

Sur le recours en indemnité
Couzinet, « La faute dans le régime de la responsabilité non contractuelle des Communautés
européennes », RTDE, 1986, p. 367 ; Favret, Les influences réciproques du droit communautaire
et du droit national dans le contentieux de la responsabilité publique extracontractuelle, thèse Paris, 1999 ; Fines, Étude de la responsabilité extra-contractuelle des Communautés européennes,
LGDJ, Paris, 1990 ; Pernice, « Le recours en indemnité », Cahiers de droit européen, 1995, p.
641 ; Schockweiller et Wivenes, « Le régime de la responsabilité extra-contractuelle du fait d’actes
juridiques dans la Communauté européenne », RTDE, 1990, p. 27.
Sur les recours préjudiciels
Barav, « Le renvoi préjudiciel communautaire », Justices, 1997, p. 1 ; Boulouis, « Nouvelles réflexions à propos du caractère préjudiciel de la compétence de la Cour de justice des Communautés statuant sur renvoi des juridictions nationales », Mélanges Teitgen, Paris, 1984, p. 3 ; Couzinet,
« Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité devant la CJCE », RTDE, 1976, p. 648 ; Isaac,
« La modulation par la Cour de justice des Communautés européennзes des effets dans le temps
des arrêts d’invalidité », Cahiers de droit européen, 1987, p. 444 ; Labayle, « La Cour de justice et
les effets d’une déclaration d’invalidité », RTDE, 1982, p. 484.

594

Библиография
В тази библиография са включени само някои общи трудове по Право на ЕО и
ЕС. В края на всяка глава е посочена литературата по съответната материя.

595

596

Хронологична таблица
на цитираните съдебни решения
Посочените след всяко съдебно решение номера препращат към съответния
текст в този учебник.
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