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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

1. Обект и предмет на изследването 

 Обектът на изследването е поделената външна компетентност на Европейския 

съюз, т.е. капацитетът на Съюза, в качеството си на субект на международното право, 

да се ползва с права и да поема задължения спрямо трети страни/международни 

организации в областите, които по силата на първичното съюзно право са 

класифицирани като поделени. Към този общ обект е подходено чрез специфичния 

предмет на изследването, а именно международните договори в областта на околната 

среда, по които Съюзът е страна. Тази област е от научен интерес не само поради 

поделения характер на съюзната компетентност, а и поради изобилието от 

международни договори, в които намира израз упражняването на тази компетентност. 

В хода на съвременните международни политически и правни процеси расте 

актуалността на проблемите на околната среда, засягащи както Съюза като цяло, така и 

отделните държави членки и частноправните субекти в тях.  

 В резултат предметът на изследването отразява динамиката на различните 

взаимодействия, които белязват външните аспекти на поделената съюзна 

компетентност. В центъра стоят вертикалните отношения на подялба на компетентност 

– права и задължения – между Съюза и държавите членки. Тази връзка, от своя страна, 

до голяма степен се предопределя от упражняването на вътрешносъюзната 

компетентност за приемане на актове в областта на околната среда. Същевременно 

международните договори, които най-често са смесени, създават хоризонтални 

отношения между Съюза/държавите членки и трети страни. Не на последно място, 

договорните норми могат да проявяват ефекти в правната сфера на физическите и 

юридически лица в рамките на държавите членки. В този смисъл предметът на 

изследването има поредица от значими аспекти, които са анализирани в отделните 

части на дисертационния труд и които позволяват достигането на изводи относно по-

широкия обект на изследването. 

 

2. Актуалност на изследването 

 Измененията след Лисабонския договор кодифицират две важни тенденции в 

съюзното право. Първата от тях е стремежът към по-ясна правна уредба на 

компетентността. В резултат Договорите за първи път включват класификация на 
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видовете компетентност и тематичния им обхват,
1
 като поделената компетентност 

представлява основният вид. Успоредно с това, част от новостите имат за цел да 

засилят участието и влиянието на Съюза в международноправен план. Произтичащата 

от двете тенденции институционална и съдебна практика следва да бъде изучена с 

оглед по-задълбоченото разбиране на поделената външна компетентност.  

 Актуалността също така е обусловена от съвременните политически събития в 

държавите членки, които поставят под въпрос идеята за установяване на все по-тесен 

съюз. В това отношение не само Обединеното кралство, което нерядко бива определяно 

като „неохотния европеец”,
2
 но и Кралство Нидерландия проведоха национални 

проучвания относно обхвата на съюзната компетентност, изразявайки желание за 

поставяне на ясни ограничения пред по-нататъшното ѝ разрастване.
3
 По своята 

същност поделената компетентност предполага постоянно изместване на границата 

между националния и съюзния властови капацитет за действие, и то с предимство за 

Съюза. Поради тази причина може да се очаква основните спорове относно 

компетентността да се водят и да бъдат разрешени именно в рамките на поделената 

съюзна компетентност.  

 

3. Научна цел и научни задачи  

 Научната цел на дисертационния труд е да се изгради задълбочена и обоснована 

характеристика на поделената външна компетентност на Съюза, като се изследват 

сключените от него международни договори в областта на околната среда. Тази 

характеристика, от своя страна, би могла да послужи за съпоставка с другите видове 

съюзна компетентност, както и с останалите области от поделена компетентност с 

изявена външна насоченост.  

                                                 
1
 Чл.2-6 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

2
 Alistair Jones, Britain and the European Union, 2007, Edinburgh University Press, Edinburgh, at pp.23-24; 

Peter Rutland, “Britain”, in: Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach, Stephen E. Hanson (eds.), Comparative Politics: 

Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order, 4
th
 edn, Cambridge University Press, 2014, 

New York, p.41; Michael J. Geary and Kevin A. Lees, “Cameron Speech: Still Protesting Britain‟s European 

Innocence”, EurActiv.com, 25 January 2013, available at: <http://www.euractiv.com/future-eu/40-year-virgin-

cameron-speech-fi-analysis-517325> (accessed 22 August 2015). 
3
 “Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union”, July 2012, 

available at: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35431/eu-balance-

of-competences-review.pdf> (accessed 3 June 2015); Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dutch Ministry of 

Foreign Affairs), “NL „Subsidiarity Review‟ – Explanatory Note”, 21 June 2013, available at: 

<https://www.government.nl/binaries/government/documents/policy-notes/2013/06/21/nl-subsidiarity-review-

explanatory-note/explanatory-note.pdf> (accessed 26 October 2015). 
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 За постигането на научната цел са поставени следните пет основни научни 

задачи: 

1. Да се анализира правната уредба на съюзната външна компетентност в областта 

на околната среда, включително историческото ѝ развитие в първичното право; 

2. Да се проучи поделената компетентност като основен вид компетентност, при 

който могат да се обособят два подвида: успоредна и съвместна поделена 

компетентност; 

3. Да се определи принадлежността на външната компетентност за околната среда 

към единия от двата подвида; 

4. Да се изясни моделът на взаимодействие между съюзните институции, както и 

между Съюза и държавите членки, при процедурата за договаряне, подписване и 

сключване на международни договори в областта на околната среда; 

5. Да се обяснят и анализират критично ключовите способи за прилагане и 

изпълнение на международните договори на Съюза за околната среда: 

директният ефект, задължението за съобразено тълкуване на националното 

законодателство, установяването на нарушение на съюзното право от страна на 

държава членка във връзка с международен договор в тази област, атакуването 

на съюзен акт въз основа на международен договор и приложението на 

института на международната отговорност при международните договори в 

областта.  

 

4. Научноизследователска теза 

В дисертационния труд е защитена следната теза: Анализът на международните 

договори на Европейския съюз в областта на околната среда разкрива, че при 

поделената външна компетентност на Съюза съществува тенденция към постепенно 

ограничаване на правото на самостоятелни действия на държавите членки чрез 

налагане на редица вътрешни и външни задължения.  

 

5. Методология 

 Предвид темата на изследването, както и използваните източници, които 

включват българска и международна правна литература, разнообразни съюзни 

юридически актове, международноправни инструменти и богата съдебна практика, са 

приложени следните научни методи: анализ и синтез, дедукция и индукция, 
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формалнологичният, историческият, нормативният, телеологичният, системният и 

сравнителният метод. 

 

6. Научна новост 

 Дисертационният труд представлява първото задълбочено изследване в 

българската правна доктрина, насочено към изясняването на същността на поделената 

външна компетентност на Европейския съюз. Твърде често обсъждането на 

компетентността се изчерпва с цитиране на дефиницията в първичното право и 

класификацията от Лисабонския договор. Настоящето изследване има за цел да 

промени тази практика, като постави акцент върху конституционната значимост на 

въпроса за компетентността. За да бъде анализиран и осмислен сложният характер на 

поделената компетентност, е изследвано най-яркото и същевременно най-оспорвано 

проявление на взаимодействието между Съюза и държавите членки, а именно 

външните договорености с трети страни.   

 В българската, както и в международната правна доктрина съществуват 

разработки върху областта околна среда. Те са съсредоточени върху 

материалноправните аспекти на политиката за околна среда на Европейския съюз, т.е. 

върху оценка на съдържанието, обхвата и ефективността на съюзните мерки за 

осигуряване на чиста и здравословна околна среда, необходима за удовлетворяването 

на обществените нужди и запазването на екосистемите и отделните 

растителни/животински видове.
4
 В дисертационния труд, от друга страна, 

международните договори в областта на околната среда не са разгледани от 

екологичноправна гледна точка. Вместо това те са възприети като ключови примери, 

позволяващи да се изведат научни заключения относно упражняването на външната 

поделена компетентност на Съюза.  

 Като най-важни могат да се откроят следните приносни моменти от 

изследването: 

                                                 
4
 Вижте например: Лудвиг Кремер, Европейско право на околната среда, Сиела, София, 2012; Цветана 

Тричкова (прев.), Европейският съюз и околната среда, Прозорец, София, 1998; Георги Пенчев, 

„Екологичната политика на Европейския съюз и на Република България (правни аспекти)”, Научни 

трудове на Института за правни науки: Актуални правни проблеми, София, 2005, том II, 107-138; Maria 

Lee, EU Environmental Law, Governance and Decision-Making, Modern Studies in European Law Series, Book 

43 (2nd edn Hart Publishing, Oxford 2014); Jan H. Jans and Hans H.B. Vedder, European Environmental Law 

After Lisbon (4th edn Europa Law Publishing, Groningen 2012). 
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1. В българската правна доктрина е въведена идеята, че поделената компетентност 

има два основни подвида – успоредна и съвместна, като при съпоставката 

помежду им са изведени чертите, разграничаващи двата подвида. 

2. Във връзка със съвместната поделена компетентност, която е подвластна на 

постепенно превръщане в изключителна външна компетентност съгласно чл.3(2) 

от ДФЕС, е извършен задълбочен анализ на тази разпоредба. Проследено е 

историческото развитие на правните доктрини, кодифицирани в разпоредбата, и 

е представено цялостно виждане за техния по-нататъшен ефект върху границата 

между съюзната и националната компетентност.  

3. Защитена е тезата, че областта на околната среда принадлежи към съвместната 

поделена компетентност, което предполага бъдещо увеличаване на изцяло 

съюзните международни договори за сметка на смесените договори.  

4. Въз основа на институционалните практики е установено, че водещата роля на 

Съвета в процедурата по договаряне, подписване и сключване на международни 

договори бива оспорвана от Европейската комисия и Европейския парламент, 

които запълват празнотите/неяснотите в първичното право с интерпретации в 

полза на собствените си правомощия.  

5. Същевременно изследването доказва устойчивостта на предлисабонските 

практики, най-вече чрез продължаващото активно участие на ротационното 

председателство в процедурата по чл.218 от ДФЕС. Тази тенденция е обяснена с 

настоятелността на държавите членки да контролират осъществяването на 

външната дейност. В резултат от двете противоположни тенденции – към 

засилване на наднационалните аспекти на процедурата и към запазване на 

междуправителственото сътрудничество – вътрешносъюзните спорове относно 

външното представителство не са рядкост. Предвид развитието на нормативната 

уредба в областта на околната среда, компетентността на Съюза ще нараства, но 

преходът следва да бъде плавен и да се основава на сътрудничество и 

координация. 

6. По отношение на способите за прилагане на международните договори в 

областта на околната среда, изследването разкрива предпочитанието на Съда на 

Европейския съюз да се произнася сам относно директния ефект, за сметка на 

правомощията на националните юрисдикции. Изведени са двата пласта 

критерии, определящи годността на международна договорна норма да проявява 



7 

 

директен ефект – свързаните с контекста на договора и с формулировката на 

конкретната норма. 

7. Проучено е задължението за съобразено тълкуване на националното 

законодателство в светлината на международните договори. Анализът 

демонстрира, че Съдът използва функционалистки подход към областта околна 

среда, налагайки изключително силно задължение, което би могло да замести 

липсата на директен ефект. В резултат свободата на преценка на националната 

юрисдикция отново е ограничена.  

8. Изследването на приложимата съдебна практика води до заключението, че 

държавите членки имат широки задължения към Съюза при изпълнението и 

прилагането на международните договори в областта на околната среда. 

Неизпълнението на договорите на национално ниво представлява нарушение на 

съюзното право. Действията във външен план, свързани с договор на Съюза, 

също подлежат на санкции. Принципът на лоялно сътрудничество представлява 

инструмент, позволяващ на Съда да ограничи самостоятелното участие на 

държавите членки в международни организации за околната среда – до степен, 

поставяща под въпрос поделения характер на съюзната компетентност.  

9. От сравнителния анализ става ясно, че Съюзът не е подложен на еквивалентен 

мониторинг. Критериите за директен ефект представляват условие за 

атакуването на съюзен акт, което значително затруднява контрола за валидност.  

10. Обосновано е становището, че институтът на международната отговорност 

трудно би могъл да се приложи към международните договори в областта на 

околната среда, като са изтъкнати факторите за това, произтичащи от 

спецификата на тази област.  

 

7. Практическо значение на резултатите 

 Изводите от изследването имат научна значимост, представяйки задълбочен 

анализ на конституционния въпрос за поделената външна компетентност от гледна 

точка на околната среда. Трудът може да послужи като основа за по-нататъшни научни 

проучвания относно компетентността, нейните видове и конкретни проявления в други 

области на съюзна дейност. Същевременно резултатите имат и ясна практическа 

приложимост. Обяснението на взаимодействието между вътрешното съюзно 

законодателство и външната съюзна компетентност би следвало да доведе до по-добро 
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разбиране на ефектите върху националната компетентност. Осъзнаването на 

последствията от новите съюзни мерки би могло да мотивира създаването на 

национални механизми за оценка на тяхното потенциално въздействие върху външната 

компетентност. Това би подпомогнало за изработването на по-информирани 

национални позиции в рамките на съюзните институции, най-вече Съвета.  

 Резултатите от изследването на процедурата по чл.218 от ДФЕС също имат 

конкретна приложимост. Те не само обогатяват познанията за функционирането на 

институциите и отношенията помежду им, но също така посочват ключовите моменти, 

определящи формата на външното представителство и ръководството на преговорния 

процес. Преценката на различните механизми на разположение на държавите членки би 

могла да спомогне за изграждането на национални стратегии, имащи най-висок 

потенциал да повлияят на окончателните решения в желаната посока.  

 Изводите от третата глава на дисертацията имат практическо значение както за 

държавите членки, така и за частноправните субекти в тях. От една страна, анализът на 

прилагането и изпълнението на международните договори в областта на околната среда 

изяснява дължимото национално поведение. Това би следвало да улесни 

предотвратяването на ситуации, в които действията на държавата членка (във вътрешен 

или външен план) са санкционирани от Съда на Европейския съюз, или поне да 

допринесе за изграждането на защитни аргументи и предвиждането на последиците от 

евентуалното решение на Съда. Частноправните субекти също могат да използват 

резултатите, запознавайки се с различните правни способи, чрез които могат да изискат 

държавите членки да изпълняват поетите от Съюза международни задължения в 

областта на околната среда. Както изследването доказва, същината на поделената 

външна компетентност се изразява в сложно взаимодействие между Съюза и държавите 

членки, което неизменно оказва влияние и върху частноправните субекти.  

 

8. Обем и структура на изследването 

Дисертационният труд е в обем от 289 страници, без да се включват 

съдържанието и библиографската справка. Цитирани са 496 източника. Правната 

литература обхваща 196 заглавия, от които 26 са на български език, а 170 – на чужд 

език. Анализирани са 29 международни договора, 14 източника от първичното съюзно 

право, 103 източника от практиката на Съда на Европейския съюз, 95 съюзни акта и 

документа, както и редица международни и национални актове и документи и други 
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източници. Към труда са направени 995 бележки под ред, в които са цитирани 

източниците или са предоставени допълнителни коментари.  

По своята структура дисертационният труд се състои от увод, изложение в три 

глави, разделени на параграфи и подпараграфи, и заключение. Първата глава е 

посветена на анализа на поделената компетентност като основен вид съюзна 

компетентност, изясняването на нейните две разновидности и класификацията на 

областта околна среда към съвместната поделена външна компетентност. Втората глава 

изследва упражняването на тази компетентност при процедурата за договаряне, 

подписване и сключване на международни договори от страна на Съюза. Третата глава 

изучава проявлението на подялбата на компетентност между Съюза и държавите 

членки при прилагането и изпълнението на сключените международни договори в 

областта на околната среда. Заключението обобщава основните изводи от изследването.  
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II. Съдържание на дисертационния труд 

 

Увод 

В уводната част са представени обектът и предметът на научното изследване, а 

именно поделената външна компетентност на Европейския съюз и съюзните 

международни договори в областта на околната среда. Обоснована е актуалността на 

проучвания предмет с оглед на съвременните правни и политически процеси. Изведени 

са научната цел и научните задачи на труда, както и научноизследователската теза, 

която следва да бъде доказана в хода на изследването. Съгласно нея изучаването на 

международните договори на Съюза в областта на околната среда доказва, че при 

поделената външна компетентност съществува тенденция към постепенно 

ограничаване на правото на самостоятелни действия на държавите членки чрез 

налагане на редица вътрешни и външни задължения. На следващо място е описана 

методологията на изследването и е представена неговата научна новост, предвид 

развитието на българската и международната правна доктрина. Уводът завършва с 

обобщение на обема и структурата на дисертационния труд.  

 

 

Глава I. Правна уредба на поделената външна компетентност на Европейския 

съюз в областта на околната среда 

 

1. Външната компетентност на Европейския съюз и понятието „международен 

договор” 

 Първият параграф от изследването е посветен на основните за дисертационния 

труд терминологични определения. Понятието „компетентност” е дефинирано като 

съвкупността от правомощия, с които Европейският съюз разполага, т.е. като общия му 

капацитет да предприема действия. В този контекст външната компетентност се 

изразява в обема от действия, които Съюзът може да предприеме спрямо трети страни 

и международни организации. Направено е важното уточнение, че външната 

компетентност не бива да се смесва с въпроса за международната правосубектност. 

Второто понятие обозначава статута на Съюза като субект на международното 

публично право, неговата принципна способност да притежава права и да поема 

задължения спрямо други подобни субекти (държави или международни организации). 
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Компетентността, от друга страна, определя в кои области и до каква степен Съюзът е 

реално овластен да упражни тази принципна способност.  

Анализирано е понятието „международен договор”, което е ключово за 

дисертационния труд. След преглед на правната доктрина относно стандартното му 

значение в контекста на международното публично право са изведени особеностите, 

специфични за настоящето изследване. В случая международният договор обхваща 

споразуменията, установяващи права и задължения, които Европейският съюз е 

сключил съгласно своите процедури с други субекти на международното право. По 

този начин проучването е съсредоточено върху писмените споразумения с трети страни 

или международни организации, по които Съюзът официално е страна и следователно е 

недвусмислено обвързан от предвидените в тях договорености.  

 

2. Източници за правна уредба на външната компетентност на Европейския съюз 

в областта на околната среда 

 

2.1. Историческо развитие на правната уредба на областта околна среда в 

първичното право 

 Изследването осъществява историко-правен анализ на развитието на 

компетентността в първичното съюзно право. Разгледани са механизмите, позволили на 

Европейската икономическа общност да сключва международни договори в областта 

на околната среда в отсъствието на изрично предоставена компетентност. Проследени 

са политическите инициативи от началото на 70-те години, довели до уредбата на 

компетентността в Единния европейски акт (чл.130r-130t), който още тогава уточнява 

поделения характер на външната компетентност. Застъпено е становището, че 

следващите три редакции на Договорите (от Маастрихт, Амстердам и Ница) повишават 

ангажимента на Общността към опазването на околната среда, но са насочени най-вече 

към реформиране на процедурите за приемане на вътрешни мерки, улеснявайки 

вземането на решения в Съвета с квалифицирано мнозинство и разширявайки 

правомощията на Европейския парламент. Договорът от Лисабон засилва външната 

насоченост на политиката за околна среда, внасяйки незначителни изменения в 

процедурите за вътрешни актове.  

В обобщение еволюцията на първичното право постепенно е ограничила 

възможността на отделните държави членки да влияят върху политиката на Съюза 

посредством замяната на единодушието в Съвета с квалифицираното мнозинство, както 
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и посредством издигането на Европейския парламент до равнопоставеност със Съвета 

при обикновената законодателна процедура, което на свой ред налага одобрението на 

Парламента при сключването на повечето международни договори. Едновременно с 

това днес е поставен акцент върху външното участие на Съюза в международните 

усилия за опазване на околната среда.  

 

2.1.1. Разграничаване на околната среда от другите области на външна 

съюзна компетентност 

 Изведени са трудностите, възникващи при определянето на правното основание 

за сключването на международен договор, а именно определянето дали договорът 

попада в обхвата на областта околна среда, или на друга област на съюзна дейност 

(най-често Общата търговска политика). Ключов момент в еволюцията на съдебната 

практика е преустановяването на либералния подход на Съда на ЕС по отношение на 

Общата търговска политика, белязал ранните години на интеграционния процес. 

Сключването на международен договор чрез използване на материалноправно 

основание от областта околна среда гарантира, че в съответната външна дейност 

Съюзът ще се ръководи от специфичните за тази област цели и принципи. 

 

2.2. Паралелност между вътрешната и външната компетентност в областта на 

околната среда 

 В изследването е представено традиционното доктринално схващане за 

паралелността, съгласно което вътрешната компетентност на Съюза може да обоснове 

признаването на имплицитно предоставена външна компетентност. Същевременно е 

застъпена тезата, че в областта на околната среда съществува и друга паралелност, 

отразяваща отношенията между правното основание на вътрешносъюзните мерки и 

правното основание за сключване на международни договори. Анализът на първичното 

право и на приложимата съдебна практика изяснява ролята на отделните разпоредби, 

съставляващи Дял Околна среда от ДФЕС. Въпреки че външната договорна дейност в 

областта е изрично позволена в чл.191(4) от ДФЕС, същинското материалноправно 

основание за сключването на договори следва да се открие в параграфите на чл.192 от 

ДФЕС, който се използва и при приемането на вътрешното законодателство. Този 

важен извод, оказващ влияние върху процедурата за сключване на международен 

договор, може да се обясни с характера на областта околна среда, която има 

едновременно и вътрешна, и външна насоченост.  
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2.3. Прехвърляне на правата и задълженията по международните договори за 

околната среда от Общността към Съюза 

 Този параграф изследва по какъв начин Европейският съюз е обвързан от 

международните договори за околната среда, по които Европейската общност е била 

страна преди 1 декември 2009 г. По силата на чл.1 от ДЕС Съюзът наследява всички 

права и задължения на Общността като „неин правоприемник”. Въпреки това въпросът 

за правоприемството следва да се проучи не само от гледна точка на съюзното право, а 

и на международното публично право, чийто субект е Съюзът. Налага се изводът, че в 

международното право целенасочено е взето решението да не се признава 

„правоприемство” при международните организации поради предоставения характер на 

тяхната компетентност, за разлика от правоприемството при държавите, които са 

първичните носители на компетентност.  

Доказателствата за приложимостта на този извод могат да се открият както във 

вътрешносъюзен, така и във външен план. На първо място прехвърлянето на правата и 

задълженията на Общността към Съюза е осъществено по силата на договор между 

държавите членки. На второ място международните организации, в рамките на които 

Общността е сключила договори за околната среда, са приели да признаят това 

прехвърляне (понякога посредством формален акт на участващите държави), 

въздържайки се от употребата на термина „правоприемство”. Това не изменя факта, че 

правата и задълженията на Общността, включително по вече сключените 

международни договори, се прехвърлят върху Съюза. Същевременно е необходимо да 

се подчертае, че Съюзът разполага единствено с предоставената му от държавите 

членки компетентност, което дава отражение върху спецификата на неговата 

международна правосубектност. 

 

3. Видовете съюзна компетентност след Лисабонския договор 

 Съпоставени са идеите на Декларацията от Лаакен с предложенията на Конвента 

за бъдещето на Европа и с окончателния вариант от Лисабон относно категоризацията 

на съюзната компетентност (чл.2-6 от ДФЕС). Понастоящем компетентността е 

разделена в три основни режима (изключителна; поделена; подкрепяща, координираща 

и допълваща), към които е добавена координацията на икономическите и социални 

политики и заетостта, а Общата външна политика и политиката на сигурност е 

обособена от всички останали разновидности.  
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 Отзивите в правната доктрина относно успеха на класификацията са 

разнопосочни, като положителните становища се базират на сравнения със стария 

модел, при който липсваше категоризация, а отрицателните – на убеждението, че 

новите разпоредби са далеч от изискуемото ниво на яснота. В труда е защитено 

становището, че каталогът на видовете и областите компетентност следва да се 

възприеме като обща рамка, която дава отговор на главните въпроси относно 

компетентността. Детайлите, от друга страна, могат да се попълнят единствено чрез 

задълбочено проучване на цялостното първично право, както и на прилежащата 

съдебна и институционална практика. В този смисъл чл.2-6 от ДФЕС успешно полагат 

основите на по-ясната организация на видовете компетентност.  

 

3.1. Основни характеристики на поделената външна компетентност на 

Европейския съюз 

 Съществуването на поделена компетентност е установено далеч преди 

Лисабонския договор. Това е и основният вид компетентност, предвид отворената 

формулировка на чл.4(1) от ДФЕС и широкия кръг от области, изрично обхванати от 

чл.4(2) от ДФЕС. Във вътрешен план поделената компетентност се изразява във 

възможността и Съюзът, и държавите членки да приемат правнообвързващи актове, а 

във външен план – да сключват международни договори. В резултат международните 

договори в дадените области често са смесени, т.е. Съюзът и държавите членки 

едновременно са страни по тях. Въпреки това при поделената компетентност няма 

равнопоставеност между Съюза и държавите членки като носители на компетентност. 

Напротив, по правило Съюзът се ползва с предимство, ограничавайки свободата на 

действие на държавите членки чрез разгръщането на собствената си дейност. 

Държавите членки разполагат с компетентност, доколкото Съюзът не е упражнил 

своята, като по този начин съюзната активност предопределя съотношението на 

подялбата. В това отношение принципът на субсидиарност, според който 

необходимостта от предприемането на съюзни действия трябва да е надлежно 

обоснована, може да бъде ефективен ограничител върху упражняването на поделената 

компетентност във вътрешен, но не и във външен план.  

 

3.1.1. Успоредната и съвместната поделена компетентност 

 Застъпена е тезата, че поделената компетентност не може да се разглежда като 

монолитен режим, който има едно и също изражение във всички прилежащи области. 
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Внесено е разделението parallel competences – concurrent competences, широко 

използвано в чуждестранната правна доктрина, като са въведени заместващите термини 

успоредна и съвместна компетентност. Тези два подвида поделена компетентност са 

анализирани последователно. За успоредната поделена компетентност е характерно, че 

дори когато Съюзът предприема действия, държавите членки запазват правото да 

упражняват своята компетентност. Тъй като не се наблюдава типичното за поделената 

компетентност постепенно изместване на държавите членки от Съюза, успоредната 

компетентност представлява изключение. Тя има тесен обхват, ограничаващ се до 

областите от чл.4(3) и (4) от ДФЕС: научни изследвания, технологично развитие, 

космическо пространство, сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ. В труда 

са изтъкнати две характеристики, които могат да обяснят съществуването на 

успоредната поделена компетентност. На първо място при тези области има твърде 

малка вероятност от конфликт между упражняването на националната и съюзната 

компетентност, а на второ място продължаващото участие на държавите членки може 

съществено да допринесе за постигането на съюзните цели. В резултат първичното 

право изрично разрешава на Съюза и държавите членки да упражняват 

компетентността си в съответните области рамо до рамо. 

 Съвместната поделена компетентност, от друга страна, е белязана от 

постепенното ограничаване на националната компетентност като следствие от 

упражняването на съюзната компетентност. Като цяло, това правило е валидно за 

останалите области от поделена компетентност. В дисертационния труд е подчертано, 

че съвместната поделена компетентност е пряко свързана с възможността за възникване 

на изключителна външна съюзна компетентност по силата на чл.3(2) от ДФЕС. Тази 

разпоредба кодифицира три хипотези, при които Съюзът получава изключителна 

компетентност за сключване на международен договор с трети страни извън петте 

области на изрична изключителна компетентност от чл.3(1) от ДФЕС. Трите хипотези 

са подробно анализирани в светлината на съдебната практика, от която произтичат, 

като по този начин е представено първото задълбочено проучване на въпроса за 

имплицитно предоставената изключителна компетентност в българската правна 

доктрина. 

 Първата хипотеза от чл.3(2) от ДФЕС е най-ясна – тя предвижда Съюзът да 

разполага с изключителна външна компетентност, ако вътрешен законодателен акт 

предвижда, че именно Съюзът следва да сключи международен договор в дадената 

материя. При втората хипотеза изключителната компетентност е обусловена от 
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необходимостта Съюзът да може да упражни своята вътрешна компетентност. В този 

случай, известен още като доктрината от Становище 1/76,
5
 успешното използване на 

съществуващата компетентност във вътрешен план е подчинено на признаването на 

изключителна компетентност във външен план. Както по-късната съдебна практика е 

уточнила, необходимостта от изключителна външна компетентност трябва 

действително да е абсолютна, за да се задейства трансформацията. Предвид 

специфичните обстоятелства, които трябва да са налице при първата и втората 

хипотеза, тези методи за възникване на изключителна компетентност за сключване на 

договори рядко могат да намерят приложение.  

 За сравнение, третата хипотеза има най-голям потенциал да породи 

изключителна външна компетентност в бъдеще. При нея Съюзът се явява единственият 

овластен да сключи международен договор, ако въпросното споразумение може да 

засегне вече съществуващите вътрешни правила или да измени техния обхват. Тази 

линия на съдебна практика, наречена доктрината AETR (на делото, от което води 

началото си),
6
 е била доразвита през годините. Настоящето изследване извежда и 

систематизира условията за възникване на изключителна съюзна компетентност 

съгласно доктрината AETR. Зад тази доктрина стоят два същностни мотива – 

осигуряването на ефективността на правото на Европейския съюз и отстояването на 

неговата автономност спрямо международното публично право. Характерна за нея е 

постепенната трансформация на поделената компетентност в изключителна, като в 

първичното право са установени гаранции за плавното протичане на процеса. Именно 

тази трета хипотеза е най-вероятно да доведе до ограничаване на свободата на действие 

на държавите членки в областите, които поначало спадат към режима на съвместна 

поделена компетентност. 

 

3.1.2. Съвместната поделена компетентност и понятието „прокрадваща се 

компетентност” 

 Анализирани са становищата в правната доктрина относно нарастването на 

обема и интензитета на съюзната компетентност с течение на времето. С оглед на 

ограничената изрична външна компетентност в ранните години на интеграцията, някои 

автори са приветствали увеличаването ѝ. И все пак през 90-те години в англоезичната 

                                                 
5
 Становище 1/76 [1977] Сб. 741, ECLI:EU:C:1977:63. 

6
 Дело 22/70 Комисията срещу Съвета [1971] Сб. 263, ECLI:EU:C:1971:32, превод достъпен на: 

<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-05/tra-doc-bg-arret-c-0022-1970-200802146-

05_00.pdf> (посетен на 28 април 2014 г.). 
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литература се е появило понятието creeping competence („прокрадваща се 

компетентност”), което днес редовно присъства в дебатите относно компетентността. 

Този термин изразява критиката на част от доктрината, а и на политическите среди в 

Европа, че компетентността на Общността/Съюза нараства за сметка на държавите 

членки по непрозрачен начин и без обозрими граници. И все пак е направено 

уточнението, че понятието „прокрадваща се компетентност” изразява негативно 

възприятие спрямо увеличаването на компетентността без явното разрешение на 

държавите членки, а не описва конкретна правна ситуация. Проучването на употребата 

му в доктрината доказва, че това е събирателно понятие без ясно дефинирано или 

общоприето значение. Различни автори са обозначили с него редица положения в 

правото на Европейския съюз, включително нарастването на съюзната компетентност 

по силата на доктрината AETR, чиято приложимост е трудно предвидима. В това 

отношение кодификацията на трите хипотези в чл.3(2) от ДФЕС ясно показва, че макар 

Съдът да е извел правилата за имплицитно предоставената изключителна външна 

компетентност без предварителното съгласие на държавите членки, авторите на 

Договорите са дали своето изрично одобрение с ревизията от Лисабон. В резултат 

хипотезите от чл.3(2) от ДФЕС не би следвало да се разглеждат като примери за 

„прокрадваща се компетентност”. 

 

3.1.3. „Прокрадващата се компетентност” и принципът на предоставената 

компетентност 

 Притесненията за непрозрачно и непрестанно увеличаване на съюзната 

компетентност са дали отражение върху първичното право. Стремежът към поставяне 

на ясни граници пред разширяването на компетентността е въплътен в принципа на 

предоставената компетентност, уреден за първи път с Договора от Маастрихт и 

съществено доразвит в редакцията от Лисабон. Съгласно този принцип Съюзът може да 

предприема действия единствено доколкото е оправомощен от Договорите. Авторите в 

правната доктрина са на различни позиции по въпроса дали засилената формулировка 

на принципа на предоставената компетеност ще възпре по-нататъшното разгръщане на 

компетентността. В дисертационния труд е застъпена тезата, че принципът на 

предоставената компетентност не отменя действието на чл.3(2) от ДФЕС, който 

легитимира трансформацията на съвместната поделена компетентност в изключителна 

външна компетентност. С оглед на особеностите на трите хипотези от разпоредбата, е 

преценено, че доктрината AETR вероятно ще има най-голямо въздействие върху 
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възникването на изключителна компетентност за сключването на международни 

договори с трети страни.  

 

4. Характеризация на поделената външна компетентност за околната среда 

 Необходимо е да се определи към кой от двата подвида поделена компетентност 

принадлежи външната компетентност за околната среда – успоредната или 

съвместната. Тази област парадоксално е формулирана в първичното право като 

притежаваща характеристики и на двата подвида. От една страна, тя е изброена наравно 

с останалите области от съвместната поделена компетентност в чл.4(2) от ДФЕС. От 

друга страна, чл.191(4) изрично уточнява, че външната дейност на Съюза „не засяга 

компетентността на държавите членки да водят преговори в рамките на международни 

организации и да сключват международни споразумения”, което пък доближава 

областта до тези от успоредната поделена компетентност в чл.4(3) и (4) от ДФЕС. В 

резултат становищата в правната доктрина са разделени, в зависимост от това дали 

считат чл.4(2), или чл.191(4) от ДФЕС за определящ характера на областта околна 

среда.  

 В дисертационния труд е защитена тезата, че областта на околната среда спада 

към съвместната поделена компетентност, като отделните нейни сфери в бъдеще 

подлежат на трансформация в изключителна компетентност по силата на чл.3(2) от 

ДФЕС. За доказателство са приведени мотивите на Съда в най-новата му практика, 

както и четири самостоятелно развити логически аргумента. Тези аргументи обхващат 

съответно: историческото развитие на първичното право относно околната среда, 

Декларацията към Единния европейския акт относно връзката между доктрината AETR 

и предшественика на чл.191(4) от ДФЕС, същностните различия между тази област и 

изброените в чл.4(3)-(4) от ДФЕС, както и значимостта на доктрината AETR за правото 

на Европейския съюз. Достигнато е до заключението, че Съюзът разполага със 

съвместна външна поделена компетентност в областта на околната среда. Съгласно 

доктрината AETR приемането на все повече вътрешни мерки в отделни части от 

областта може да доведе до възникването на изключителна компетентност за 

сключването на международни договори в съответната материя.  
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Глава II. Договаряне, подписване и сключване на международни договори от 

Европейския съюз в областта на околната среда 

 

1. Договаряне на международни договори в областта на околната среда 

 Процедурата за договаряне, подписване и сключване на международни договори 

е уредена в чл.218 от ДФЕС, който има действие по отношение на всички области на 

дейност (включително Общата външна политика и политиката на сигурност), с 

изключение на Общата търговска политика, чиито процедурни особености са отразени 

в чл.207 от ДФЕС. Високото ниво на обобщение означава, че детайлите от процедурата 

ще бъдат уточнени в хода на институционалната и съдебната практика. 

Дисертационният труд анализира процедурата в хронологичния ред, по който тя на 

практика се осъществява.  

 

1.1. Основание за отправяне на препоръка от Комисията 

 Въпреки че първият официален етап от процедурата е отправянето на препоръка 

от Европейската комисия до Съвета за започване на преговори, трябва да съществува 

основание за това. То може да представлява: индикация от международната общност / 

международна организация за околната среда, че съществува интерес към 

изработването на нов договор; разпоредба на вече сключен договор, предвиждаща 

създаването на допълнително обвързващо споразумение; или директна покана на трета 

страна за започване на преговори. Във всеки случай Комисията се стреми да ангажира 

Съюза с преговорния процес на възможно най-ранен стадий, дори предметът на 

бъдещия договор да е далеч от ясна формулировка. Установена е тенденция към 

намаляване на броя нови двустранни договори в областта на околната среда, особено в 

резултат от географското разширяване на Европейския съюз, като същевременно расте 

броят на многостранните международни договори. От гледна точка на отношенията 

между Съюза и държавите членки, още на този подготвителен етап се наблюдава 

известно съревнование, вместо сътрудничество, между Комисията/Европейската 

служба за външна дейност и ротационното председателство на Съвета при 

осъществяването на първите контакти с евентуалните бъдещи договорни партньори.  

 

1.2. Препоръка от Комисията до Съвета за започване на преговори 

 В този подпараграф е представен детайлен анализ на официалния акт, с който 

Европейската комисия препоръчва на Съвета да разреши започването на преговори, и 
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са направени изводи за отношенията между институциите и между Съюза и държавите 

членки в режима на поделена външна компетентност. Препоръката се състои от три 

основни елемента: обяснителен меморандум относно необходимостта от международен 

договор, предложение за започване на преговори, и приложение с указания към 

преговарящия. Първият важен извод е, че Комисията тълкува лаконичната 

формулировка на чл.218 от ДФЕС разширително, отправяйки препоръка по всеки от 

въпросите, по които Съветът по-късно ще вземе решение, като по този начин 

Комисията има възможност да зададе насока на дискусиите.  

 Комисията обикновено предлага себе си за преговарящ от името на Съюза, което 

според нас съответства на нейните функции, експертиза и място в институционалната 

архитектура на Съюза. И все пак е обърнато особено внимание на заложените 

организационни механизми, ограничаващи свободата на действие на Комисията. От 

една страна, Комисията представлява Съюза във външен план, но при смесените 

международни договори държавите членки могат да изберат свой отделен представител 

(обикновено ротационното председателство на Съвета). От друга страна, дори в 

рамките на участието на Комисията от името на Съюза съществува надзорен орган – 

специален комитет от национални експерти, с който Комисията е задължена да се 

консултира при провеждането на преговорите с трети страни. Ролята на този комитет е 

интерпретирана като допълнителна възможност държавите членки да се уверят, че 

постигнатите от Комисията договорености са удовлетворителни, а при нужда – 

получената от комитета информация да послужи на Съвета за формулиране на 

уточняващи указания към преговарящия. Именно с последното е свързано и 

приложението към препоръката. На този ранен етап от подготовката за преговори 

указанията обичайно са съвсем общи, освен ако Комисията не е уверена в посоката, 

която Съветът би одобрил. 

 Разгледани са два интересни теоретични въпроса, свързани със значението на 

препоръката в цялостната процедура и основаващи се на действителен правен казус от 

2010 г.:
7
 Комисията разполага ли с правомощието да оттегли препоръката си преди 

приемането на решение от Съвета и какви са последствията от подобно действие? 

Застъпена е тезата, че ролята на Комисията като инициатор на процедурата по чл.218 от 

ДФЕС ѝ дава правото да реши дали и в кой момент да отправи препоръка, както и да 

                                                 
7
 Вижте: Recommendation from the Commission to the Council on the participation of the European Union in 

negotiations on a legally binding instrument on mercury further to Decision 25/5 of the Governing Council of the 

United Nations Environment Programme (UNEP), SEC (2010) 1145 final, 30 September 2010. 
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оттегли вече направена препоръка. Аргументи са почерпени от аналогичната функция 

на Комисията в нормотворческата процедура, както и от скорошната съдебна практика, 

касаеща сключването на международни договори. В резултат е достигнат изводът, че 

тъй като препоръката се явява абсолютна процедурна предпоставка, а и предвид 

принципа на институционалния баланс, Съветът не би могъл да приеме решение за 

започване на преговори в случай на оттегляне на препоръката.  

 

2. Решение на Съвета за започване на международни преговори в областта на 

околната среда 

 Вторият етап от процедурата е приемането на решение от страна на Съвета, с 

което се разрешават преговорите, назначава се преговарящ и се дават указания на 

преговарящия. Установявайки вида на акта, Договорът от Лисабон би следвало да 

сложи край на традицията да се предпочита консенсус пред квалифицирано мнозинство 

в Съвета, отбелязана в правната доктрина. Решението на Съвета е класифициран 

документ, което според дисертантката е обосновано от практическата необходимост да 

се защити интересът на Съюза от провеждането на ефективни преговори. Потенциално 

най-чувствителната информация се съдържа в указанията към преговарящия. 

Същевременно съдебната практика сочи, че класифицираният характер на решението 

няма абсолютна сила, а следва да се съпостави с основните гаранции, че решението е 

законосъобразно. Решението преминава през детайлно предварително разглеждане 

преди окончателното му приемане: от специализираната работна група „Международни 

аспекти на околната среда” през работна група „Околна среда”, след това COREPER I 

(заместник-постоянните представители на държавите членки) и накрая до Съвета. 

Многоетапното естество на вътрешния процес не засяга автоматично неговата 

ефективност и експедитивност.  

 Примери демонстрират, че указанията на Съвета към преговарящия (обикновено 

Комисията) могат да бъдат както съвсем общо формулирани, така и изключително 

прецизирани. За обяснение на тези вариации е представена тезата, че нивото на 

детайлност на указанията зависи от степента на изясняване на предмета на бъдещия 

договор и от наличието на вътрешносъюзни мерки в материята. Ако предметът на 

споразумението, което ще бъде договорено, е известен, както и ако Съюзът вече е 

приел актове, уреждащи опазването на съответната сфера от околната среда, то 

указанията към Комисията ще бъдат съвсем конкретни. И обратно, неяснотата около 

евентуалния договор и липсата на утвърдена вътрешносъюзна позиция ще доведат до 
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по-широк преговорен мандат за Комисията. С решението на Съвета също така може да 

бъде назначен специален комитет, с който преговарящият е длъжен да се консултира. 

От скорошната съдебна практика може да се заключи, че този комитет трябва да 

разполага с необходимата информация, за да упражнява правомощията си да дава 

експертни насоки, но той не е овластен да ръководи действията на преговарящия. В 

този смисъл комитетът, заедно с възможността за отправяне на указания, би позволил 

на Съвета да следи хода на преговорите, но не и да изземе ролята на преговарящия.  

 При подготвителните етапи за приемане на решението на Съвета изпъкват три 

особености. На първо място препоръката на Комисията е добре обмислена, така че да е 

принципно приемлива за мнозинството от държавите членки. Това е предпоставка за 

втората особеност – цялото обсъждане в работните групи, КОРЕПЕР и Съвета може да 

протече изключително бързо. На трето място, предвид разширения брой държави 

членки в Съюза, склонността към търсене на консенсус намалява и е вероятно 

решението да бъде прието веднага, щом бъде постигнато квалифицирано мнозинство. В 

този смисъл несъгласните държави членки имат най-голям шанс да повлияят върху 

окончателното решение, ако отправят предложения за изменение на неговото 

съдържание, вместо категорично да се противопоставят на неговото приемане.  

 

3. Провеждане на международни преговори в областта на околната среда 

 Представителството на Съюза при договарянето на бъдещо споразумение в 

областта на околната среда зависи пряко от нивото на съюзната компетентност. Ако 

Съюзът вече е приел вътрешни мерки в дадената материя, то той разполага с 

достатъчна компетентност, за да сключи международния договор сам. В такъв случай 

представителството се осъществява от Комисията. Предвид поделения характер на 

компетентността за околната среда обаче, по-често срещаният вариант е държавите 

членки да упражнят своята налична компетентност заедно със Съюза, сключвайки 

смесен договор. Тогава държавите членки остават свободни да решат кой да ги 

представлява в преговорите. Те могат да упълномощят Комисията с 

междуправителствен акт, като в резултат Комисията ще преговаря от името на Съюза и 

от името на държавите членки. В правната доктрина съществува мнение, че при 

подобна ситуация Комисията е значително по-свободна в действията си, когато 

договаря аспектите от съюзна компетентност, отколкото когато урежда въпроси в 

ролята си на представител на държавите членки. Въпреки това анализът в 

дисертационния труд демонстрира, че посредством специалния комитет за консултации 
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и указанията за водене на преговори Съветът може да напътства Комисията дори когато 

тя действа от името на Съюза.  

Същевременно държавите членки могат да предпочетат да имат отделен свой 

представител, различен от Комисията, при преговорите за смесени договори. Те 

обичайно се възползват от тази възможност, упълномощавайки ротационното 

председателство на Съвета да преговаря от тяхно име. Резултатът е двойно 

представителство: ротационното председателство работи рамо до рамо с Комисията. 

Примери от преговорната практика илюстрират трудностите при този вариант, 

изразяващи се в публични спорове по символични въпроси като броя и реда на 

изказванията, табелката с името на преговарящия и използването на флаг. Опит за 

предотвратяването на по-нататъшни конфликти е приемането през 2011 г. на Общи 

положения относно изявленията на Съюза в многостранни организации.
8
 Проучването 

им доказва, че Общите положения утвърждават мястото на държавите членки/на техния 

представител в многостранната външна дейност наравно със Съюза.  

Застъпено е становището, че външното представителство при преговори в 

областта на околната среда следва два различни модела: един в сферата на 

климатичните промени и друг в останалите сфери от областта околна среда. За 

климатичните промени е характерно ротационното председателство на Съвета да 

ръководи общата организация на преговорния процес, делегирайки отделни задачи на 

национални представители или на Комисията. За останалите сфери, от друга страна, е 

типично Комисията да бъде водещият координатор, а ротационното председателство да 

бъде натоварено с преговорите по отделни технически или финансови въпроси от 

бъдещия договор.  

Продължаващото активно участие на ротационното председателство във 

външната дейност на Съюза е критикувано в правната доктрина. Липсата на разпоредби 

в Лисабонския договор, предвиждащи подобна роля за председателството на Съвета, е 

породила очаквания, че единствено Комисията ще участва в преговорите с трети 

страни. Според нас двойното представителство е съвместимо с първичното съюзно 

право, предвид поделения характер на компетентността за околната среда, а и защото 

Комисията вече е водещият преговарящ в повечето сфери. Изключението, което 

представляват климатичните промени, е обусловено от ключовата роля на държавите 

членки при изработването и прилагането на конкретните мерки, с които ще бъдат 

                                                 
8
 Съвет на Европейския съюз, „Изявления на ЕС в многостранните организации – Общи положения”, 

док.15901/11, 24 октомври 2011 г. (26.10). 
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постигнати поетите от Съюза цялостни ангажименти за намаляване на емисиите на 

парникови газове. И все пак предпочитанието за двама преговарящи, вместо двойно 

упълномощаване на Комисията, е политическо решение, свързано с отстояването на 

външните проявления на националния суверенитет и избягването на евентуални 

компромиси при преговорите с трети страни. Редица вътрешносъюзни и национални 

фактори сочат, че продължаващото участие на ротационното председателство във 

външните преговори в областта на околната среда ще се запази като тенденция в 

близкото бъдеще.  

 

4. Подписване на международен договор в областта на околната среда 

 След анализ на международноправната доктрина и на формулировката на 

решението на Съвета относно подписването на международен договор, е изяснен 

правният характер на този следващ етап от процедурата. С него Съветът разрешава 

подписването на договорения текст и изразява своята готовност да продължи към 

следващата стъпка – сключването, което окончателно ще обвърже Съюза. От момента 

на подписване Съюзът поема задължението да не предприема действия, които биха 

могли да засегнат целите и предмета на международния договор.  

 Процедурата по приемане на решението в голяма степен наподобява по-ранния 

етап по разрешаване на започването на преговори: Комисията отново влиза в ролята на 

инициатор чрез своето предложение, а Съветът (след подготвителни обсъждания на по-

ниско ниво) взема решението по същество. Обичайната практика е Съветът да 

упълномощи ротационното председателство да прецени кой ще извърши фактическото 

подписване, дори когато единствено Съюзът ще стане страна по международния 

договор. Най-често в съответната официална церемония от името на Съюза участват 

член на Европейската комисия и представител на ротационното председателство, а при 

смесени договори – и по един представител на всяка от останалите държави членки. 

Тази намеса на ротационното председателство в подписването, особено когато 

договорът не е смесен, е изненадваща предвид ролята на Комисията като основен 

външен представител на Съюза. От друга страна, обосновка за нея би могла да се 

потърси в новата разширителна редакция на чл.218(5) от ДФЕС, оставяща на Съвета 

избора как да бъде организирано подписването на международните договори.  
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5. Сключване на международен договор в областта на околната среда 

 Финалният етап от процедурата е сключването на международния договор, с 

което Съюзът окончателно потвърждава своето обвързване с уредените в договора 

права и задължения. По правило международният договор влиза в сила при 

депозирането на ратификационните инструменти от всички или определен брой страни 

по него. Вътрешният процес по приемане на решението на Съвета напомня за по-

ранните етапи: Комисията отправя предложение, а Съветът взема същинското решение 

да одобри сключването на договора. Важна особеност при смесените договори е, че 

всяка от държавите членки трябва също да го ратифицира съгласно своите национални 

процедури. Във връзка с това съюзното решение за сключване на договора нерядко 

приканва държавите членки и Съюза да депозират ратификационните инструменти 

едновременно – по практически причини, а и с оглед на единството на Съюза във 

външното представителство.  

 Многостранните договори за околната среда често налагат на регионалните 

организации за икономическа интеграция при ратификацията да подадат декларация, 

разясняваща разпределението на компетентност между организацията и съставните ѝ 

членове за изпълнението на договора. Анализирана е съюзната практика относно 

декларациите за компетентност, приложени към решението на Съвета за сключване на 

определен договор. Изследването предлага да се обособят три етапа на развитие на 

декларациите. През най-ранния етап декларациите се отличават със своята прецизност 

при посочването на приетите Общностни мерки в съответната материя, въпреки че не е 

разяснен ефектът от по-нататъшното развитие на вторичното вътрешно право. През 

втория етап Общността подава две отделни декларации, първата от които представлява 

списък със съществуващите мерки, а втората – потвърждение за ангажираността на 

Общността с целите на договора, но крайният резултат е още по-голяма неяснота 

относно разпределението на компетентността. Декларациите от третия етап са 

съсредоточени върху правосубектността на Съюза и важното уточнение, че границата 

между компетентността на Съюза и на държавите членки се движи в зависимост от 

обхвата на вътрешните вторични мерки в областта на околната среда. Списъкът с вече 

приетите съюзни мерки в дадената материя е изваден от самата декларация. Въпреки 

разяснението за връзката между вътрешното законодателство и вертикалната подялба 

на компетентност, остава отворен въпросът доколко третите страни могат да преценят 

разпределението на компетентността въз основа на списъка с мерки. И все пак подобен 

проблем нерядко възниква дори в рамките на Съюза, намирайки най-яркото си 
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изражение в съдебните спорове между държавите членки и съюзните институции 

относно компетентността.  

Обсъдени са критиките, които авторите в правната доктрина отправят към 

декларациите за компетентност. В дисертацията е застъпено мнението, че най-

сериозният недостатък на съюзната практика при подаването на декларации е 

неосъвременяването на списъците със съществуващите производни мерки, които би 

следвало да покажат актуалното ниво на развитие на съюзното право в дадената 

материя.  

 

6. Правомощията на Европейския парламент в процедурата 

 Отделно са анализирани двете главни правомощия, с които Европейският 

парламент разполага в процедурата по чл.218 от ДФЕС: общото право на 

информираност и правото да даде своето одобрение или да бъде консултиран при 

сключването на международния договор. Изложено е постепенното историческо 

развитие на правото на информираност от Договора от Амстердам насам. Застъпена е 

тезата, че правото на Европейския парламент да получава навременна и изчерпателна 

информация през целия ход на процедурата е пасивно по своята същност. С него се 

цели осигуряване на по-голяма прозрачност и подпомагане на Парламента да упражни 

ефективно своето правомощие за консултация / одобрение при сключването на 

договора. Същевременно Рамковото споразумение, което Европейският парламент е 

сключил с Комисията през 2010 г.,
9
 ясно свидетелства за усилията на Парламента да 

извлече активни права от правото на информираност. В основната си част тези нови 

права се състоят във възможността Парламентът да дава становище преди началото на 

преговорите относно указанията на Съвета и по време на преговорите като наблюдател 

в съюзните делегации, като Комисията се задължава да отчита изразеното мнение и да 

предостави обяснение, ако не се съобрази с него.  

Въпреки че Парламентът не може да направлява действията на съюзния 

преговарящ в лицето на Комисията, Рамковото споразумение предоставя на 

Парламента възможността да упражнява далеч по-голямо влияние върху договарянето 

на международни споразумения, отколкото е изрично предвидено в първичното право. 

Това намира отрицателен отзвук както в рамките на Съвета, така и в правната 

доктрина. В тълкуването на значителните задължения, които Комисията доброволно е 

                                                 
9
 Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия [2010] 

OB L304/47. 
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поела спрямо Европейския парламент, е изтъкната динамиката в триъгълника от 

институции при сключването на международни договори. Подкрепата на Комисията 

спрямо Парламента води и до съдействие от Парламента към Комисията в ролята ѝ на 

съюзен преговарящ, като нерядко тези две институции полагат обединени усилия да 

ограничат решаващото влияние на Съвета в процедурата.  

 Второто правомощие на Парламента съгласно първичното право е изискването 

той да даде своето одобрение за сключването на международен договор или поне да 

бъде консултиран, преди Съветът да вземе съответното решение. След преглед на 

последователните ревизии на Договорите е достигнат изводът, че най-същественото 

изменение е внесено с Лисабонския договор. Съгласно чл.218(6)(а)(v) от ДФЕС 

Парламентът трябва да даде одобрението си за един международен договор, ако 

вътрешните мерки в дадената материя се приемат по обикновената законодателна 

процедура. Тъй като тя се прилага в повечето сфери от областта на околната среда, днес 

одобрението на Парламента представлява нормата при сключването на договори с 

трети страни, както е видно и от скорошната практика. Изключение представляват 

договорите в ограничените сфери от чл.192(2) от ДФЕС, за които Парламентът е само 

консултиран. Поради измененията Парламентът разполага с широката възможност да 

наложи вето върху сключването на един международен договор – далеч по-силно 

правомощие, отколкото издаването на консултативно становище, с което Съветът може 

да не се съобрази. Въпреки че Европейският парламент може единствено да приеме или 

да отхвърли предложението за сключване на договора, без да го редактира, 

комбинацията от правомощието за одобрение и разгърнатото право за информираност 

създава потенциал Парламентът да упражни известно влияние в хода на процедурата 

върху съдържанието на споразумението.  

 

7. Изводи 

 Обобщени са основните изводи относно поделената компетентност в резултат от 

анализа процедурата за сключване на международен договор в областта на околната 

среда. В центъра стои заключението, че от Лисабонския договор насам се наблюдава 

тенденция към ограничаване на влиянието на държавите членки. Определянето на 

Комисията за принципния външен представител на Съюза, както и разгръщането на 

вторичното вътрешно право, намалява ролята на ротационното председателство на 

Съвета в процедурата по чл.218 от ДФЕС. Конкретно в областта околна среда, 

Комисията заема водещата позиция при преговорите в повечето сфери, с изключение 
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на климатичните промени. Наред с това, при съвместната поделена компетентност се 

очаква смесените международни договори постепенно да бъдат изместени от чисто 

съюзни договори с трети страни. Разширяването на правомощията на Европейския 

парламент в първичното право и посредством междуинституционалното споразумение 

с Комисията допълнително отслабва ръководната позиция на Съвета при вземането на 

решенията.  

 Въпреки че бъдещото засилване на наднационалните аспекти на процедурата е 

обективно обусловено, държавите членки все пак се възползват от съществуващите 

механизми за надзор и контрол – указанията към преговарящия и специалния комитет 

за консултации, както и запазващата се роля на ротационното председателство в 

преговорите и подписването. По отношение на продължаващото активно участие на 

държавите членки във външната дейност, е показателен фактът, че федералистките 

очаквания от 90-те години не са се оправдали. Поделената компетентност не 

предполага внезапно и пълно изключване на държавите членки/техните представители 

от процедурата по чл.218 от ДФЕС – положение, което Комисията трудно съвместява 

със собственото си разбиране за измененията от Лисабон. Така често възникват 

възможности за вътрешносъюзни спорове, най-вече относно формата на външното 

представителство. Необходимо е да бъдат положени усилия за изработването на по-

ясен рамков модел на практическата вертикална подялба на компетентността, при 

който да се акцентира върху конкретното разпределение на задачите по процедурата и 

върху осигуряването на координация между различните участници.  

 

Глава III. Прилагане и изпълнение на международните договори на Европейския 

съюз в областта на околната среда 

 

1. Директен ефект при международните договори в областта на околната среда 

 

1.1. Съдебната компетентност за тълкуване на международните договори за 

околната среда 

 Директният ефект при международните договори е един от основните въпроси, 

свързани с тяхното прилагане в рамките на Съюза. Той позволява на частноправните 

субекти да черпят права, защитими пред национална юрисдикция, пряко от 

международна договорна норма. Тъй като при директния ефект се осъществява 
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взаимодействие между Съда на Европейския съюз и националната юрисдикция, на 

първо място следва да се изясни съдебната компетентност за тълкуване на тези норми. 

 За целта е осъществен анализ на сложната практиката на Съда на ЕС, белязана 

от логически разминавания, като едва в последните години Съдът прави опити за 

постигане на съгласуваност между отделните решения. Като цяло, в практиката е 

утвърдено, че разглеждането на конкретния въпрос за директния ефект може да спада 

или към компетентността на Съда, или към тази на националната юрисдикция. Във 

всеки случай, Съдът на ЕС е утвърдил общата си тълкувателна компетентност спрямо 

смесените международни договори, запазвайки си правото да се произнесе по това 

разпределение на съдебната компетентност между съюзното и националното ниво. 

Това заключение е обосновано от практическата необходимост от еднообразно 

тълкуване на договорите, както и от конституционната значимост на евентуалното 

решение за отношенията между Съюза и държавите членки.  

 

1.2. Разпределение на компетентността за произнасяне относно директния 

ефект между Съда на Европейския съюз и националните юрисдикции 

На следващо място е проучен тестът за посочване на компетентния съд, състоящ 

се в определяне дали конкретната международна договорна норма попада в обхвата на 

съюзното право, или не. Ако е така, то Съдът използва изведени от него критерии, за да 

установи годността на нормата да произведе директен ефект. Ако обаче нормата е 

извън обхвата на съществуващото съюзно право, то националната юрисдикция остава 

свободна да използва национални критерии относно наличието на директен ефект.  

В дисертацията е изследвано приложението на този тест в практиката на Съда. 

От сравнителния анализ става ясно, че при първоначалното извеждане на теста относно 

ефектите от споразумението ТРИПС е поставена висока летва, която международната 

норма трябва да премине, за да се счита за обхваната от съюзното право. В областта на 

околната среда, от друга страна, се наблюдава значително по-широко разбиране за 

нивото на съответствие между съществуващите съюзни мерки и нормата, достатъчно да 

обоснове компетентността на Съда да се произнесе по същество. Степента на 

генерализация, при която прегледът на съответствието е почти схематичен, е 

подложена на сериозна критика в правната доктрина, към която трудът добавя нови 

аргументи. Резултатът от подхода на Съда е, че той почти със сигурност ще се окаже 

форумът, компетентен да се произнесе относно директния ефект, като по този начин се 

ограничава ролята на националните юрисдикции.  
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1.3. Критерии за директен ефект на норма от международен договор в областта 

на околната среда 

 Изследвани са критериите, които Съдът прилага, за да реши дали една 

международна договорна норма е годна да прояви директен ефект. Тези кумулативни 

критерии могат да се разделят на две групи: първата се отнася до международния 

договор като цяло – предмета и същността на споразумението, а втората група се 

отнася до формулировката на конкретната норма – нейната яснота, точност и 

безусловност. Анализът на съдебната практика в областта на околната среда доказва, че 

ключов аспект, който до голяма степен предопределя наличието/липсата на директен 

ефект, е обемът на свобода на преценка, с който разполагат страните по 

международния договор. В случай, че страните могат сами да преценят по какъв начин 

да изпълнят задълженията си, е вероятно Съдът да счете, че договорната норма не 

отговаря на критериите за точност и безусловност. От друга страна, критериите 

относно предмета и същността на споразумението, т.е. дали договорът по своята 

структура и характер не позволява признаването на директен ефект, често се явяват 

помощно средство за допълване на заключението, вече достигнато въз основа на 

формулировката на разпоредбата.  

 Наред с метода за признаване на директен ефект на международна договорна 

норма, е обсъдена и необходимостта от този принцип на прилагане. Правната доктрина 

подчертава, че директният ефект като цяло е полезен за подобряване на изпълнението 

на задълженията, тъй като позволява на частноправните субекти да изискат спазването 

на договорните ангажименти. Същевременно в дисертацията са изтъкнати няколко 

фактора, които навеждат към заключението, че директният ефект би трябвало да бъде 

признат едва след внимателен и задълбочен анализ на съответната норма и нейния 

контекст. Директният ефект е особен способ, който отразява специфичните 

интеграционни отношения между Съюза и държавите членки, които нямат пряк аналог 

в традиционните международни организации. Дори в контекста на съюзното право 

директният ефект е извънреден механизъм, приложим при строго определени 

обстоятелства, който няма за цел да се превърне в основното средство за гарантиране 

на изпълнението. Международното публично право не задължава държавите да 

признават директния ефект на договорните норми, а и съществуват други средства 

(вътрешносъюзни и международноправни) за осигуряване на изпълнението. Предвид 

допълнителните задължения, които директният ефект налага на държавите членки, той 

следва да бъде признат едва когато това е действително обосновано, а не като самоцел.  
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2. Задължението за съобразено тълкуване на националното законодателство в 

светлината на норма от международен договор за околната среда 

 В случай, че международна договорна норма не отговаря на критериите на Съда 

за директен ефект, все пак съществува способ да се подпомогне постигането на 

заложения в нея резултат. Това е задължението националната юрисдикция да 

разтълкува националното законодателство в светлината на текста и целта на нормата, 

доколкото е възможно. Практиката показва, че Съдът на Европейския съюз може да 

формулира задължението по толкова категоричен начин, че на практика да диктува на 

националната юрисдикция заключението, до което тя следва да достигне. 

Практическите последици от силното задължение могат да са същите, както ако Съдът 

вместо това признае директния ефект на нормата. Единственото ограничение е, че 

Съдът не може да изисква тълкуване, което би било в противоречие с националното 

законодателство. Спрямо областта околна среда, Съдът е възприел функционалистки 

подход при разглеждането на задължението за съобразено тълкуване, т.е. Съдът се 

произнася с оглед ефективното постигане на целите по опазване на околната среда. 

Тази загриженост за реалното изпълнение на задълженията по защита на околната 

среда нерядко измества фокуса на мотивите от анализа на принципните отношения 

между съюзното право и международното право, а и стеснява свободата на преценка на 

национално ниво въпреки смесения характер на повечето международни договори в 

областта.  

 

3. Установяване на нарушение на съюзното право от държава членка във връзка с 

международен договор 

 Този параграф е разделен на две части, които изследват при какви условия 

поведението на държава членка, свързано с международен договор в областта на 

околната среда, може да бъде санкционирано на съюзно ниво съгласно процедурата за 

установяване на нарушение по чл.258 от ДФЕС. Първата ситуация касае 

действие/бездействие на национално ниво, а втората – действие в рамките на 

международната организация, регулираща изпълнението и прилагането на договора.  

 

3.1. Действия на държава членка на национално ниво, които представляват 

несъобразяване с международен договор за околната среда 

 Съдебната практика доказва, че международните договори на Съюза 

(включително смесените) се считат за неделима част от съюзното право, поради което 
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тяхното неизпълнение се третира по общия ред за нарушение на съюзното право от 

държава членка. При анализ на практиката и правната доктрина е достигнат изводът, че 

Съдът е възприел широко разбиране за приложението на чл.258 от ДФЕС, 

проверявайки съвместимостта на поведението на държавите членки с договора, без да 

прави разграничение между разпоредбите от национална компетентност и 

разпоредбите от съюзна компетентност. Този общ контрол е още един механизъм, 

поставящ граници пред свободата на преценка на държавите членки. Обосновано е 

предположението, че Съдът вероятно би приел да разгледа и аналогично дело по чл.259 

от ДФЕС, при което производството за установяване на нарушение е инициирано от 

друга държава членка.  

 

3.2. Действия на държава членка на международно ниво, които представляват 

нарушение на съюзното право 

 Съдебната практика демонстрира, че може да бъде установено нарушение по 

чл.258 от ДФЕС и по отношение на външните действия на държава членка, свързани с 

международен договор на Съюза с областта на околната среда. На преден план излиза 

принципът на лоялно сътрудничество, въз основа на който Съдът може да констатира, 

че държавата членка е извършила нарушение, като е пренебрегнала дължимото спрямо 

Съюза поведение. В този контекст са проучени становищата в правната доктрина, 

които оформят дебата дали принципът на лоялно сътрудничество има единствено 

процедурно съдържание, т.е. изисква държавите членки да положат усилия за 

координация на своите външни позиции, или налага задължение за резултат, т.е. 

изисква държавите членки да изработят единна позиция и забранява отклоненията от 

нея. В дисертацията е застъпено мнението, че принципът на лоялно сътрудничество 

предполага държавите членки да се консултират в рамките на Съвета с цел да приемат 

съюзна позиция, ако е възможно. Същевременно, задълженията на държавите членки, 

произтичащи от принципа на лоялно сътрудничество, не би следвало да отменят 

действието на чл.191(4) от ДФЕС, изрично позволяващ „държавите членки да водят 

преговори в рамките на международни организации”, независимо от компетентността 

на Съюза.  

Съдът е наложил изключително силен ангажимент на държавите членки, който 

представлява задължение за резултат, а не просто за усилия, като на държавите членки 

може да се забрани предприемането на каквито и да е индивидуални действия за 

неопределен период от време. Поради тази причина съдържанието на принципа на 
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лоялно сътрудничество е несравнимо по-обширно от това на задълженията по смисъла 

на традиционното международно публично право, обезсилвайки опитите за аналогии. 

Тези строги ограничения върху държавите членки дори при смесените договори 

свидетелстват, че във външен план съвместна поделена компетентност понякога трудно 

може да се различи от изключителната съюзна компетентност.  

 

4. Отмяна на съюзен акт поради несъвместимост с международен договор на 

Съюза в областта на околната среда 

 След изследването на ситуациите, в които действията на държава членка във 

връзка с международни договори могат да се считат за нарушение на съюзното право, 

дисертацията анализира и обратната ситуация. Това са случаите, в които Съюзът засяга 

поетите международни задължения посредством свой акт, който следва да бъде 

отменен. Въз основа на общата ранна съдебна практика, в която са изведени условията 

за контрол върху валидността на съюзен акт спрямо международен договор, е 

достигнат изводът, че тези условия като цяло съответстват на критериите за директен 

ефект на международна договорна норма. Както и при директния ефект, се разглеждат 

предметът и характерът на договора, заедно с точността и безусловността на 

конкретната разпоредба.  

В диалог с различните становища в правната доктрина, дисертацията развива два 

аргумента, поради които възприетата от Съда практика е проблематична. Първият от 

тях е, че високата летва пред осъществяването на подобен контрол за валидност 

позволява в съюзния правен ред да продължат да съществуват актове, противоречащи 

на международните договори. По този начин е застрашена цялостта на съюзния 

правопорядък, неделима част от който са тези договори. Вторият аргумент се състои в 

двойния стандарт, който Съдът допуска при преценката на националните и на съюзните 

действия спрямо международните договори. При обсъденото по-горе производство по 

чл.258 от ДФЕС заради несъвместимост между национална правна уредба и договорна 

норма не се използват условия, които трябва да са изпълнени, за да се упражни 

контрол. В този смисъл Съдът предпазва съюзните актове от атакуване въз основа на 

несъвместимостта им с правни норми с международен произход.  

 Тези заключения се потвърждават от практиката конкретно в областта на 

околната среда. Обяснение за подхода на Съда е открито в принципа на автономност на 

съюзния правен ред. От него произтича позицията, че международните договори 

представляват неразделна част от съюзното право по силата на тяхното сключване от 
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Европейския съюз, но те все пак не представляват безусловен стандарт, а трябва да 

отговарят на изведените от Съда условия, за да са годни да засегнат валидността на 

съюзен акт. Недостатъкът на този подход е, че позволява несъвместими с 

международния договор актове на Съюза да останат в сила, тъй като предварителните 

условия за контрола за валидност не са удовлетворени. Това е особено проблематично в 

област от поделената компетентност като околната среда, при която и Съюзът, и 

отделните държавите членки са задължени да спазват международните договорености.  

 

5. Международна отговорност за изпълнението на международните договори на 

Съюза в областта на околната среда 

 

5.1. Понятието „международна отговорност” в контекста на отношенията 

между Съюза и държавите членки 

 Анализирано е понятието „международна отговорност” в контекста на 

международния правен обичай и правната доктрина. За целите на изследването, 

международната отговорност е дефинирана като съвкупността от правни последици, 

настъпващи при неизпълнение на поетите от Европейския съюз задължения по 

международни договори за околната среда. В основната си част реализацията на 

международната отговорност се изразява в изискването да бъде прекратено 

нарушението и да бъде обезщетен настъпилият ущърб. Същевременно на базата на 

правната доктрина са изведени две ключови трудности пред практическата реализация. 

Първата от тях се състои в липсата на правна уредба в международните договори, която 

да регламентира възникването и съдържанието на отговорността при неизпълнението 

им. Втората касае неяснотите, свързани с института на международната отговорност, 

при международните организации и техните съставни членове (в случая Съюза и 

държавите членки).  

 По отношение на тази втора трудност е обърнато особено внимание на 

проектоконвенцията от 2011 г. за отговорността на международните организации, 

изготвена от Комисията по международно право. След анализ на проектоконвенцията, 

както и на правната литература относно отговорността на Съюза и държавите членки, е 

застъпено становището, че солидарна отговорност би следвало да се търси в краен 

случай. Необходимо е да се постави акцент върху ясното приписване на конкретното 

правонарушение на Съюза или на държава членка, като съответният субект ще понесе 

отговорност за своето действие/бездействие. Обсъдено е предложението на професор 
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Франк Хофмайстер за три критерия, изясняващи приписването на поведение в 

контекста на европейската интеграция: фактическия извършител; субекта, компетентен 

да преустанови нарушението; и субекта, поел задължението в международноправен 

план.
10

 С оглед спецификата на подялбата на компетентност между Съюза и държавите 

членки, трудът обосновава използването на следните два индикатора, определящи 

носителя на международна отговорност: автора на решението, представляващо 

правонарушение или довело до извършването на правонарушение; и субекта, поел 

задължението по международния договор. Така ревизираните критерии би следвало по-

точно да отразят взаимодействието между Съюза и държавите членки, при което 

последните разполагат с все по-ограничена свобода на преценка. 

 

5.2. Правна уредба на неизпълнението в международните договори на Съюза за 

околната среда 

При международните договори в тази област обикновено се отлага приемането 

на подробна уредба на механизмите за установяване на нарушение и произтичащите 

последици за по-късен етап. Крайният резултат най-често са мерки с незадължителен 

характер, като по този начин се подчертава важността на доброволното изпълнение на 

договорите. Застъпена е тезата, че редките случаи, предвиждащи санкции при 

неизпълнение, не представляват уредба за реализацията на международна отговорност. 

Това се дължи на факта, че не всяко неизпълнение причинява ущърб, а дори и такъв да 

е настъпил, липсва задължителен механизъм за прекратяване на нарушението и 

обезщетяване на този ущърб. 

 

5.3. Възможностите за реализация на международна отговорност при 

неизпълнение на съюзен договор за околната среда 

Изследван е въпросът дали все пак е възможно да бъде реализирана 

международна отговорност при правонарушение, свързано с международен договор на 

Съюза конкретно в областта на околната среда. За тази цел са проучени три основни 

аспекта: уредбата на отговорността в договорите за околната среда; средствата за 

разрешаване на спорове, при които може да се потърси отговорност; и годността на 

нормите от договорите да ангажират отговорността на Съюза при неизпълнение.  

                                                 
10

 Frank Hoffmeister, “Litigating against the European Union and Its Member States – Who Responds under the 

ILC‟s Draft Articles on International Responsibility of International Organizations?” (2010) European Journal 

of International Law, Vol.21, Issue 3, 723-747, at p.745. 
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Първо, анализът на договорната практика доказва, че при наличието на норми, 

налагащи приемането на допънителна уредба за определянето на отговорния субект и 

обезщетяването на нанесен ущърб, е била изработена уредба, касаеща единствено 

гражданската отговорност на частни лица, но не и международната отговорност на 

държави/международни организации. Уредба на международната отговорност не може 

да бъде открита и при кодификацията на международния правен обичай относно 

екологичното право. Второ, дори да се използват общите правила за международната 

отговорност, приложимите способи за разрешаване на спорове са с ограничена 

ефективност. Правните способи (арбитражът и съдебното уреждане) могат да бъдат 

използвани при спорове между трети страни и някои от държавите членки, в 

зависимост от тяхното изрично съгласие, но тези способи са почти изцяло 

неприложими към Европейския съюз. Трето, изключително общата формулировка на 

нормите по договори за околната среда, както и техният препоръчителен характер, 

препятства евентуалното доказване на правонарушение.  

В резултат от тази комбинация от фактори, е малко вероятно да се стигне до 

действителна реализация на международна отговорност в областта на околната среда. 

Проблемите пред прилагането на института на международната отговорност до голяма 

степен се дължат на спецификата на областта околна среда. Предвид политическите и 

икономически трудности пред постигането на многостранно съгласие за справяне с 

растящите глобални проблеми, самият акт на сключването на международен договор 

нерядко се счита за твърде висок ангажимент, за да се поставят допълнителни условия 

на страните по него. По тази причина е вероятно извършените правонарушения да 

останат без правни последици. 

 

Заключение 

В заключението са обобщени основните изводи, направени в хода на 

дисертационното изследване, относно поделената външна компетентност на 

Европейския съюз според неговите международни договори в областта на околната 

среда.  
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