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1. Обща характеристика на дисертацията

Актуалност на проблема 

Въпросът  за  изпълнителните  правомощия  на  Европейската  комисия  е  сред  сравнително  по-слабо 
изследваните области и в юридическите науки, и в политологията. Причините за това са много. В етапа 
на изпълнение на общностното законодателство вниманието обикновено е насочено към изпълнението 
на национално ниво и възможните дефицити на това изпълнение, съответно мерките за коригиране на 
неизпълнението. От друга страна самата Европейска комисия рядко е била предмет на самостоятелни 
научни  изследвания;  обикновено  фокусът  е  поставян  върху  динамиката  на  взаимоотношенията  на 
Комисията  с  другите  институции на интеграционната  общност и  държавите членки.  Не на последно 
място, въпросът за мястото на изпълнителните правомощия на наднационално ниво стои опасно близо до 
въпроса за телоса на европейската интеграция. 

Тук следва да се направи едно уточнение. Приемането на изпълнителни актове на общностно ниво не 
винаги се отчита като съществен елемент от европейския интеграционен процес. Обикновено научното 
внимание е концентрирано върху процедурите за приемане на законодателни актове от Съвета, а по-
късно – и от Съвета и Европейския парламент. В същото време над 80% от общностното законодателство 
не се транспонира директно от държавите членки и се нуждае от допълваща правна уредба чрез актовете 
по  изпълнение,  приемани  от  Комисията.  Важността  на  процедурите  за  приемане  на  актове  по 
изпълнението на Европейската комисия нараства със значителното увеличаване на случаите на законова 
делегация на изпълнителни правомощия към Комисията. 

Скорошното присъединяване на Република  България към Европейския  съюз  е  допълнителен  фактор, 
допринасящ за актуалността на изследването. Включването на представители на българската публична 
администрация в процедурите по комитология води до нови проблеми и предизвикателства, които са 
анализирани в дисертационния труд. 

Проблематиката  относно  процедурите  за  осъществяване  на  изпълнителните  правомощия  на 
Европейската комисия досега не е била предмет на самостоятелни научни изследвания в България. В 
международен  план като цяло изследванията  на процедурите  са  малко и относително фрагментарни. 
Обикновено те са фокусирани или върху институционалната динамика на самите процедури (Bergström 
2005), или върху отделни аспекти на политологичния прочит на процедурите (Pollack 2003,  Franchino 
2007), или върху изследването на емпирични проблеми (Brandsma 2010a). Липсва задълбочен системен 
анализ на процедурите от гледна точка на юридическите науки. 

Цели и задачи на дисертацията

Основната  изследователска  цел  на  дисертационния  труд  е  да  проследи  и  анализира  еволюцията  на 
процедурите за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия в условията на 
променящия се  институционален баланс на интеграционната  общност.  Тази цел се осъществява  чрез 
изпълнението  на  пет  конкретни  задачи.  На  първо  място  дисертационният  труд  представя  детайлна 
картина на институционалната динамика на собствените изпълнителни правомощия на интеграционната 
общност.  Към  момента  това  изследване  е  единственото,  което  представя  задълбочено  цялостната 
институционална  динамика  на  изпълнителните  правомощия  на  Комисията  от  първите  дни  на 
Европейската общност за въглища и стомана до новия комитологичен режим след Договора от Лисабон. 
Детайлизацията  на  изпълнителните  правомощия,  предоставени  на  Европейската  комисия,  дава 
възможност да се откроят редица особености на правната уредба и практиката по приложението  предиѝ  
да  се  правят  нормативни  оценки.  Този  подход  позволява  една  по-голяма  обективност  при 
интерпретирането на фактите и теоретичния анализ. На изпълнението на първата задача са посветени 
първите две глави на изследването, които последователно разглеждат първоначалното упражняване ad 
hoc  на  изпълнителни  правомощия  на  Комисията  и  еволюцията  на  институционализацията  на 
процедурите за осъществяване на изпълнителните правомощия след Единния европейски акт.

На  второ  място  важна  задача  на  настоящето  изследване  е  да  изследва  и  оцени  правната  уредба  и 
институционалната  динамика  на  националния  координационен  механизъм  относно  участието  на 
Република България в процедурите, имащи отношение към изпълнителните правомощия на Комисията. 
Проблематиката е разгледана в третата глава на дисертационния труд. Тази част от изследването дава 
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възможност да се отправят някои практически препоръки, както и да се направят някои общи изводи, 
които се използват при теоретичната оценка. 

Третата конкретна задача на изследването е да проучи практическото приложение на процедурите по 
комитология. Тази конкретна задача се осъществява спрямо една област на правно регулиране с голяма 
политическа значимост – генно модифицираните организми (ГМО). По този начин се разкриват редица 
особености  на  правната  уредба  и  техните  ефекти  върху  процеса  на  взимане  на  решения.  Тази 
проблематика е разгледана в четвъртата глава на дисертационния труд. Изводите са особено релевантни 
на фона на новия комитологичен режим след  Договора от  Лисабон и дават  възможност за една по-
задълбочена, нюансирана нормативна оценка. 

Четвъртата  конкретна  задача  на  изследването  е  да  направи  нормативна  оценка  на  процедурите  за 
осъществяване на изпълнителните правомощия, предоставени на Европейската комисия. Нормативната 
оценка  се  извършва  чрез  юридически  и  политологичен  анализ  на  процедурите,  като  се  отчитат 
съществуващите академични дебати по въпроса и в двете науки. Използват се относително компромисни 
академични  стандарти  за  легитимност  и  отчетност,  които,  наред  с  интердисциплинарния  анализ  и 
собствените изводи в рамките на изследването дават възможност за една холистична нормативна оценка. 
Изброени  са  някои  съществени  противоречия  в  някои  сравнително  по-оптимистични  оценки  на 
разглежданите  процедури.  Посочени  са  конкретните  елементи  на  институционалната  уредба,  които 
поставят най-сериозните въпроси относно демократичната легитимност на процедурите.

Петата  конкретна  задача  на  изследването  е  да  открои  факторите,  влияещи  на  институционалната 
динамика и да очертае възможните измерения на институционална промяна относно изпълнителните 
правомощия на Европейската комисия. На първо място изследването проследява влиянието на процеса 
на парламентаризация на интеграционната общност върху изпълнителните правомощия на Комисията. 
Установяването  на  причинно-следствени  връзки  и  едно  по-общо слабо  взаимодействие  между  двете 
явления е оригинален принос на настоящето изследване с важно значение за прогнозиране на бъдещите 
институционални иновации.  Изследването  посочва  и  възможните ограничения  на  институционалната 
промяна.  Идентифицирането  на  тези  ограничения  дава  възможност  да  се  проблематизира  текущата 
правна уредба относно приемането на делегирани актове и актове по изпълнението.  Петата глава на 
дисертационния труд последователно изпълнява последните две конкретни задачи на изследването.

Методи за изследване

Основните  методи  на  изследване  са  заимствани  от  юридическите  науки  –историческия, 
сравнителноправния, системно-структурния и материално-догматичния метод. Тези методи се прилагат 
от  гледна  точка  на  разбирането  за  пост-национален  конституционализъм  .  От  гледна  точка  на 
политологическия анализ водеща роля има използването на историческия институционализъм . Много 
важно е и значението на теоретичните модели, изведени чрез теория на рационалния избор . 

Използването на елементи на интердисциплинарен научен анализ има съществена добавена стойност за 
изпълнение на изследователските задачи. Многоаспектният характер на институционалната динамика на 
процедурите  за  осъществяване  на  изпълнителните  правомощия  на  Европейската  комисия  изисква 
използването  на  внимателно  подбран  изследователски  инструментариум,  който  е  адаптиран  към 
спецификата на предмета на изследване. 
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1.2. Кратко изложение на дисертацията 

 Глава  1.  Изпълнителни  правомощия  ad  hoc и  първоначалната  еволюция на  комитологичния 
режим

В  Глава  1  е  на  първо  място  са  разгледани  преговорите  и  консултациите  относно  създаването  на 
Европейката общност за въглища и стомана (ЕОВС). Особено внимание се отделя на дискусията относно 
възприеманата от някои държави членки опасност от превръщането на Върховния орган в “диктатура 
на технократите”. Описани са разновидностите на процедурите за осъществяване на изпълнителните 
правомощия на Върховния орган според ДЕОВС. Посочва се, че и Съвета на министрите, и Асамблеята 
(Общото събрание) на ЕОВС са създадени в най-голяма степен като инструменти за  ex ante  и  ex post 
контрол на решенията на Върховния орган. Тяхното включване в институционалната схема на първата 
Европейска  общност  маркира  нежеланието  на  държавите  членки  да  се  обвържат  едностранно  и 
безусловно с решенията на един наднационален орган.

По  отношение  на  провала  на  проектите  за  Европейска  политическа  общност  (ЕПО)  и  Европейска 
отбранителна общност (ЕОО) се посочва,  че основните възражения на преговарящите държави, и по-
конкретно  на  Франция,  са  в  посока  на  правомощията  на  наднационалния  орган  по  изпълнението. 
Особено в преговорите по проекта за ЕПО е видно, че държавите членки начело с Франция по-скоро 
биха възприели един пряко избран Парламент като законодател съвместно със Съвет на министрите, 
отколкото независим наднационален екзекутив.

Анализът на преговорите  по създаването  на  Европейската  икономическа  общност  (ЕИО)  показва,  че 
според мнозинството преговарящи държави основният, водещият политически и законодателен орган 
следва  да  бъде  Съветът  на  министрите.  Посочени  са  основните  причини  за  включване  на  клаузата 
„капкомер“ относно изпълнителните правомощия, които Съветът предоставя ad hoc на Комисията. Част 
от причините са свързани с провала на ЕОО и ЕПО. Втора група причини са свързани с разбирането на 
участниците в преговорите, че ЕИО в първоначалния си вид е само етап от интеграционния процес и че 
институциите ще придобият нови правомощия с времето.  Не на последно място преговарящите имат 
основателни притеснения относно ратификацията на новия договор във френския парламент.

Посочени са причините за компромиса, довел до въвеждане на първите процедури по комитология през 
1962 г.,  с  който се  слага  началото  на нова  форма на контрол от страна на държавите  членки върху 
изпълнителните правомощия на Комисията. При положение, че не са склонни да предоставят изцяло 
изпълнителните правомощия на наднационални органи, държавите виждат в направеното предложение 
ефективна възможност за контрол. От друга  страна това решение следва логично от първоначалното 
предложение на Комисията за „директорски комитети”, като междувременно се премахва института на 
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консултативните  комитети,  съставени  от  представители  на  различните  социални  групи.  Възможно  е 
влияние върху бързината на вземане на решение да е  оказал и интереса на Асамблеята  на ЕИО към 
новите институционални решения. 

В  този  смисъл  е  приемливо  заключението  на  Blom-Hansen  2008b  и  Bergström  et  al  2007  ,  че 
възприемането на институционалната фигура на комитетите за управление от Комисията и държавите 
членки  се  дължи  на  функционални  съображения,  свързани  основно  със  задачата  да  се  делегират 
правомощията така, че държавите членки да запазят своя контрол върху вземането на решения. 

Тук  следва  да  се  посочат  три  допълнителни  фактора,  свързани  с  генезиса  на  процедурите  по 
комитология. 

На първо място не трябва да се забравя, че именно Комисията предлага това институционално решение, 
защото то има няколко предимства от гледна точка на ЕК. Решенията се взимат от Комисията и като 
правило влизат в сила без намесата на държавите членки. Единствено в случаите, когато представителите 
на  държавите  членки  изрично отхвърлят  направените  предложения с  квалифицирано мнозинство  ,  е 
възможно Съветът на министрите да пререши въпроса с квалифицирано мнозинство. Това обстоятелство 
често се подценява при анализа на първоначалната правна уредба на комитологията, вероятно защото се 
забравя, че към 1962 г. държавите членки са 6 и изискването за квалифицирано мнозинство е твърде 
рестриктивно. Ето защо процедурата за управление, въведена през 1962 г. към онзи момент не отслабва в 
съществена степен позицията на Комисията. За да бъде пререшен въпросът са необходими едновременно 
гласовете на трите  „големи” държави (Германия, Франция, Италия), или две  „големи” държави плюс 
Белгия или Нидерландия.

Второ, трудно е да се оспорва фактът, че е имало разбиране за възможността тази процедура да бъде 
приложена към нови области на интеграция, и това наистина се случва твърде скоро.

Трето, това институционално решение не се схваща като окончателно от държавите членки. Чл. 28 на 
Регламент  19/62/1962  изрично  посочва,  че  в  края  на  преходния  период  Съветът  ще  прецени  „в 
светлината на опита” дали процедурата трябва да бъде запазена или променена.

Разширяването на приложното поле на процедурите по комитология до нови области като ветеринарния 
контрол засилва ролята на контрола, упражняван от Съвета по отношение на делегираните на Комисията 
изпълнителни правомощия. Става възможно de facto блокирането на процеса на вземане на решения при 
приемане на общностните актове по изпълнението с обикновено мнозинство в Съвета. 

Не  закъсняват  и  реакцията  на  Парламентарната  Асамблея  (наричана  вече  неофициално  Европейски 
парламент, ЕП) по отношение на процедурите по комитология. Според ЕП:

 1. Влиянието на държавите членки при регулаторните комитети не е  по-голямо,  отколкото при 
процедурата за управление, доколкото резултатът от несъгласието между Комисията и комитета е същия: 
правомощието за приемане на акта се връща в Съвета;

2. Комисията не е подчинена на комитета, защото остава господар на своето предложение;

3. Институционализацията  на  подобно  сътрудничество  е  приемлива,  доколкото  са  уточнени 
точните граници на съответните правомощия на партньорите;

4. Разширяването на използването на подобни комитети не трансферира правомощия от Комисията 
към Съвета,  тъй като именно Съвета решава дали да делегира или не изпълнителни правомощия към 
Комисията.

От своя страна Съдът на ЕИО (СЕО) заключава по делото Köster, че процедурите по комитология са 
легитимни  и  не  противоречат  на  институционалния  баланс.  СЕО  изрично  акцентира  върху 
характеристиките  на  ex  post контрола,  осъществяван  от  комитетите  за  управление,  за  да  обоснове 
тяхното съответствие с институционалния баланс на Общността. Решението на СЕО по делото Köster 
съдържа обаче имплицитна критика на процедурата за регулиране.

Първите няколко години след разширяването през 1973 г. показват ясно промяната в институционалната 
динамика на Общността. Интеграционният процес осцилира между подкрепа за напреднали модели на 
интеграция  (и  известни  действия  в  тази  посока)  и  отстъпления  за  утвърждаване  на  краткосрочни 

7



интереси на държавите членки. Налага се идеята за нужда от промени на институционалната схема на 
Общността.

Второто и подготовката на третото разширяване на Общността поставят нови предизвикателства пред 
институционалния  механизъм.  Комисията,  анализирайки  тези  предизвикателства,  стига  до  извода  в 
доклада Fresco , че две институционални промени са най-важни за функционирането на Общността след 
разширяването – увеличаване на приложното поле на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета 
и  обща  компетентност  за  Комисията  по  отношение  на  актовете  по  изпълнение  на  общностното 
законодателство. Предлага се следният текст за изменение на чл. 155 ДЕИО (1958):

„Комисията ще изпълнява административни и изпълнителни правомощия освен ако Съветът не реши 
друго” 

Комисията аргументира направеното предложение със съображения за гъвкавост и бързина в процеса на 
приемане на актове по изпълнението. Не се включва никаква критика относно използването на комитети.

На  16  септември  1983  г.  Европейският  парламент  отказва  да  деблокира  част  от  финансирането  на 
Европейската комисия, позовавайки се на липса на информация за ефективността на процедурите  по 
комитология, като призовава ЕК да даде и повече информация относно бъдещата рационализация на 
процедурите.  Блокирането  на  средства  води  до  бързата  реакция  на  Комисията,  която  представя 
специален Доклад за комитетите и групите експерти. Комисията отстранява ненужни или дублиращи 
консултативни органи и намалява максималния брой на представителите на държавите членки за едно 
заседание  до  двама.  Парламентът  възстановява  финансирането.  Това  е  и  първият  случай,  в  който 
Европейският  парламент  използва  бюджетните  си  правомощия,  за  да  придобие  влияние  върху 
процедурите по комитология. 

Много  по-важна  е  една  друга  инициатива  на  Парламента  –  подготовката  на  проект  на  Договор  за 
Европейски  съюз.  Отново  един  от  основните  въпроси  е  свързан  с  по-широкото  използване  на 
квалифицирано мнозинство в Съвета на министрите. Предвижда се Парламентът и Съвета да упражняват 
съвместно  законодателни  правомощия,  но  процедурата  за  вземане  на  решения  на  практика  би 
облагодетелствала  Съвета.  Предвижда  се  още  Парламентът  да  одобрява  политическата  програма  на 
Комисията като необходимо условие за инвеститурата й. 

Проектът предвижда ясна йерархия на нормативните актове. Законите се приемат съвместно от Съвета и 
Парламента.  Следващото  ниво  са  изпълнителните  регламенти  и  изпълнителните  решения,  които  се 
приемат в изпълнение на Договора и законите. Те са от компетентността на Комисията „в съответствие 
с  критериите  и  ограниченията,  установени  в  закона”.  За  Комисията  е  предвидено  задължение  да 
нотифицира актовете по изпълнение на законодателната власт.

Именно това е най-революционното предложение на Европейския парламент. Въвеждането на йерархия 
на актовете и предвиждането на самостоятелни, независими и неотменими правомощия на Европейската 
комисия да приема актове по изпълнението е наистина историческа стъпка в разбирането за правната 
уредба на интеграционния процес.

Глава 2. Институционализация на процедурите за осъществяване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Европейската комисия

Първата съществена реформа на институционалния механизъм на ЕО води и до институционализирането 
на процедурите за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия.

Приемането на Единния европейски акт за пръв път по категоричен начин решава в първичното право на 
Общността въпроса с делегацията на изпълнителни правомощия към Комисията. Тази нова разпоредба 
следва да бъде анализирана във всичките й правноорганизационни аспекти. 

На първо място, разпоредбата на чл. 145 ДЕИО (1986) не създава за Съвета задължение във всеки случай 
да делегира изпълнителни правомощия към Комисията. Съветът може да избегне това по два начина – 
като приеме изчерпателна правна уредба, която не предполага приемане на актове по изпълнението или 
като директно запази за себе си изпълнителните правомощия по конкретен законодателен акт. Наистина, 
във  втория вариант Съветът е ограничен от условието  да прави това  „в определени случаи”,  т.е.  не 
системно; но няма пречка тези случаи да засягат една и съща предметна област. 
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Второ,  посочената  разпоредба  създава  задължение  за  Съвета  да  приеме  с  акт  на  вторичното  право 
конкретни правила относно „принципите и правилата” на тази делегация към Комисията. Следва да се 
отбележи, че тези принципи и правила би трябвало да определят не само броя и вида на процедурите 
относно делегацията, но и нейния възможен предметен обхват.

Процедурата за приемане на този акт от Съвета е посочена изрично – по предложение на Комисията, 
след становище на Европейския парламент,  от  Съвета с  единодушие.  Посочената  процедура има две 
важни  особености  –  липсата  на  решаващи  правомощия  на  Европейския  парламент  по  въпроса  и 
изискването за единодушие в Съвета. 

По  отношение  на  Европейския  парламент  новата  редакция  на  чл.  145  ДЕИО  (1986)  се  схваща  от 
държавите членки не само като ограничение за участието на ЕП в определяне на правилата, но и като 
възможност да се „заобикаля” процедурата за сътрудничество, като се делегират повече правомощия на 
Комисията в рамките на процедурите по комитология. 

Що се отнася до изискването за приемане на акта относно комитологията с единодушие в Съвета, то 
потвърждава изрично волята на договарящите се държави да имат пълен и неотменим контрол относно 
принципите и правилата на делегация. Тук следва да се направи уточнението, че този случай е различен 
от приложението на т.нар. условно определяне на дневния ред (англ. conditional agenda setting) в чл. 149 
ДЕИО (1958). Както ще бъде показано, в този случай държавите членки нямат никакво намерение да 
дават  приоритет  на  предложенията  на  Комисията;  търси  се  най-малкото  общо  кратно  на  техните 
виждания относно процедурите по комитология. 

Третият важен компонент на посочената разпоредба е, че тя е свързана, макар и условно, със срок за 
приемане на акта относно процедурите по комитология. Това се предвижда в декларацията, приложена 
към ЕЕА:

Съветът окончателно приема Решение 87/373/ЕИО за установяване на условията и реда за упражняване 
на изпълнителните правомощия,  предоставени на Комисията едва през  юни 1987 г.  За съжаление не 
съществуват  исторически  сведения  за  съдържанието  на  преговорите  между  държавите  членки  по 
приемане на първото решение за комитология. 

Решение  87/373/ЕИО  се  отклонява  съществено  от  предложението  на  Комисията  и  становището  на 
Парламента. Не само се запазва процедурата за регулиране, но се включва и нейния вариант „двойна 
предпазна мрежа”. Процедурата за управление също има два варианта. Включен е нов вид предпазна 
процедура. За Европейския парламент не е отредена никаква роля в процедурите по комитология. 

Показателно е, че при избора на вида нормативен акт Съветът се спира на решение, а не на регламент. 
Този  избор  се  тълкува  като  допълнителна  предпазна  мярка  по  отношение  на  държавите-членки  – 
решението е задължително само за тези,  до които се  отнася  (Комисията  и  Съвета),  следователно не 
обвързва националните администрации. Струва ми се, че изборът на вида правен инструмент по-скоро 
идва  да  подчертае  вътрешнослужебния  характер  на  акта,  изключващ  всякаква  роля  за  Европейския 
парламент. Така се стига до усложнена схема на процедурите по комитология (Таблица 2.1.2.).

Процедура I. Консултативни комитети
Комисията се консултира с експерти от държавите членки преди приемане на предложението,но може да 
приеме мярката независимо от несъответствието със становището на комитета. 

Процедура II. Комитети за управление
В случай,  че  Комитетът  гласува  „против”  предложението  с  квалифицирано мнозинство,  въпросът  за 
мярката за изпълнение се внася в Съвета и Съветът взима решение. 
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Вариант IIа. 
Комисията  може  да  приеме  мярката  въпреки 
становището  на  комитета.  Съветът  може  да 
измени  или  отмени  мярката  на  Комисията  с 
квалифицирано мнозинство в едномесечен срок. 

Вариант IIб.
Комисията  не  може  да  приеме  предложението  до 
вземането за решение за изменение или отмяна на 
мярката от Съвета с квалифицирано мнозинство или 
при липса на решение на Съвета - до изтичане на 
посочения в съответното правно основание срок, но 
не повече от три месеца. 

Процедура III. Комитети за регулиране
В случай,  че  Комитетът  не  е  одобрил  предложението  с  квалифицирано  мнозинство  или  е  гласувал 
„против” предложението, Комисията внася мярката за изпълнение в Съвета и Съветът взима решение.

Вариант IIIа.
Съветът  може  да  отмени  предложението  с 
квалифицирано  мнозинство  или  да  го  измени  с 
единодушие.  В  случай,  че  Съветът  не  се 
произнесе  до  изтичане  на  посочения  в 
съответното правно основание срок, но не повече 
от три месеца, Комисията може да приеме акта.

Вариант IIIб. 
Съветът  може  да  отхвърли  мярката  с  обикновено 
мнозинство  или  да  я  измени  с  единодушие.  В 
случай, че Съветът не се произнесе до изтичане на 
посочения в съответното правно основание срок, но 
не повече от три месеца, Комисията може да приеме 
акта.

Процедура IV. Предпазна процедура.
По отношение на т.нар.предпазни мерки Комисията може да бъде задължена да се консултира преди 
приемане на мерките с държавите членки. Всяка държава членка може да отнесе въпроса за окончателно 
решаване в Съвета, и
Вариант IVа.
Съветът  може  с  квалифицирано  мнозинство  да 
вземе друго решение в рамките на срока, посочен 
в конкретното правно основание. 

Вариант IVб.
Съветът  може  с  квалифицирано  мнозинство  да 
потвърди,  измени  или  отмени  решението  на 
Комисията. В случай, че Съветът не вземе решение 
в срока, посочен в конкретното правно основание, 
решението на комисията се счита за отменено.

Таблица 2.1.2. Схема на процедурите по комитология по Решение 87/373/ЕИО.

Разгледаната  правна  уредба  сочи  на  желанието  на  Съвета  по-скоро  да  запази  процедурите  по 
комитология  in statu quo ante, отколкото да извърши промяна. Процедурите по комитология наистина 
вече са numerus clausus, но това не ги прави по-прозрачни , нито пък съществено опростява системата на 
комитологията. В по-общ план може категорично да се направи заключението, че Решение 87/373/ЕИО 
не разрешава увеличаващото се противоречие между институциите по този въпрос.

Правната уредба на процедурите по комитология след приемане на Решение 87/373/ЕИО и последвалите 
го решения на СЕО са в явно противоречие с проекта за Договор за Европейски съюз на Европейския 
парламент и предложението на Комисията за регламент по комитология.

На  7  февруари  1992  г.  е  подписан  Договорът  от  Маастрихт.  Текстът  на  чл.  145  ДЕИО (1988)  не  е 
променен.  Към  договора  е  прикрепена  нарочна  Декларация  относно  йерархията  на  актовете  на 
Общността. Дебатът за формална йерархия на актовете на Общността се води от гледна точка на въпроса 
за телоса на европейската интеграция; като структурна част от конституционния дискурс за бъдещето на 
европейския  проект,  но  не  и  като  принципен  въпрос  от  практиката,  от  текущия  дневен  ред  на 
Европейския съюз. 

Това уточнение е важно, защото именно този свръх-натоварен с очаквания и оценъчни категории подход 
към въпроса за правомощията по изпълнението на общностното законодателство се отразява на дебата по 
темата. 

Mеждуинституционалният  конфликт  след  Договора  от  Маастрихт  създава  условия  за  дългосрочно 
блокиране на процеса на вземане на решения и мотивира институциите и държавите членки да постигнат 
компромис. Правителствата на държавите членки предлагат две решения. Първо, посочва се, че въпросът 
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за изпълнителните правомощия по отношение на актове, приети със съвместно вземане на решенията ще 
бъде разгледан по време на МПК през 1996 г. Второ, за преходния период се предлага  Modus Vivendi, 
като се запазва досегашната правна уредба на процедурите по комитология, но се дава възможност за 
контрол от страна на Европейския парламент.

През  декември  1994  г.  ЕП  решава  да  постави  90%  от  предвидените  средства  за  комитетите  по 
комитология  до  получаването  на  доклад  относно  дейността  им  през  изминалата  година.  Комисията 
отговаря с доклад от 1918 страници относно дейността на 355 комитета. ЕП не одобрява качеството на 
доклада на Комисията и през октомври 1995 призовава Комисията да подобри вътрешните си процедури 
и да определи насоки за всички изпълнителни комитети за дейностите на Съюза. Европейската комисия 
не се съобразява първоначално с новите препоръки на ЕП, но след нови бюджетни ограничения, през 
септември 1996 г.  се  сключва споразумение между председателя  на комисията по бюджета на ЕП и 
генералния секретар на Комисията, известно като споразумението Samland-Williamson.

Договорът от Амстердам опростява процедурата за вземане на решения (чл. 251 ДЕО (1997)). Създава се 
възможност за приемане на законодателни актове още на първо четене; отхвърлянето на общата позиция 
от ЕП води до неприемане на акта; отменена е възможността за повторно законодателно предложение на 
Съвета на трето четене след провал на помирителната процедура. Така Парламентът получава наистина 
равнопоставена  позиция  със  Съвета  в  законодателния  процес.  Увеличава  се  приложното  поле  на 
процедурата за съвместно вземане на решения. По отношение на процедурата за одобряване на състава 
на Европейската комисия (чл. 214 ДЕО (1997)) се предвижда отделно одобряване на кандидатурата на 
председателя  на  Комисията  от  Парламента.  Европейският  парламент  получава  и  консултативни 
правомощия по отношение на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Като цяло елементът на парламентарна демокрация в институционалния механизъм на ЕС е съществено 
укрепен.  ЕП придобива  законодателни правомощия и правомощия по  назначаване  на изпълнителния 
орган  подобни  на  правомощията  на  националните  парламенти,  но  съобразени  с  особеностите  на 
общностната институционална рамка.

През  1999  г.  се  приема  ново  решение  за  процедурите  по  комитология.  Решение  1999/468/ЕО  за 
установяване  на  условията  и  реда  за  упражняване  на  изпълнителните  правомощия,  предоставени  на 
Комисията въвежда три основни групи изменения на процедурите по комитология:

1. Опростяване на процедурите

Най-съществените изменения на процедурите по комитология се отнасят до процедурата за регулиране. 
И в новия си вариант одобрението с квалифицирано мнозинство от комитета е елемент от фактическия 
състав  за  влизане  в  сила  на  акта.  В  случай,  че  комитетът  не  одобри  предложението  за  акт  по 
изпълнението, Комисията трябва да представи на Съвета предложение, отнасящо се до мерките, които 
ще се вземат, и да информира Европейския парламент. 

Съветът може с квалифицирано мнозинство в тримесечен срок да отхвърли акта по изпълнението. След 
като актът е отхвърлен от Съвета, Комисията може да представи на Съвета или изменено предложение, 
или отново своето предложение, или да представи законодателно предложение. В случай, че Съветът не 
се е произнесъл в тримесечен срок, то Комисията може да приеме акта по изпълнението. 

По този начин е отменен Вариант IIIб на процедурата за регулиране. Tова става, след като е преодоляна 
съпротивата на една държава членка срещу изключването на приложението на Вариант IIIб в областта на 
околната среда, здравеопазването и социалните въпроси.

Опростява  се  донякъде  и  процедурата  за  управление.  Отменя  се  Вариант  IIб  на  процедурата,  но  се 
въвежда срок от три месеца, в който Съветът, действащ с квалифицирано мнозинство, може да вземе 
различно решение. 

2. Контролни правомощия за Европейския парламент

Европейският  парламент  придобива  качествено  ново  правомощие  по  отношение  на  актовете  по 
изпълнението в рамките на процедурата за регулиране. В случай, че Европейският парламент счита, че с 
предложението си Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в основния акт, той 
„информира Съвета за позицията си”. 
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В чл.  8  на  Решение 1999/468/ЕО се  предвижда,  че  в  този  случай  Комисията  следва  да  преразгледа 
проекта,  като  има  три  възможности  за  действие.  Като  вземе  предвид  резолюцията  и  в  рамките  на 
сроковете  по  процедурата,  която  тече,  Комисията  може  да  представи  на  комитета  нов  проект,  да 
продължи  процедурата  или  да  представи  законодателно  предложение  до  Европейския  парламент  и 
Съвета. Изискването е ЕП да се противопостави с мотивирана резолюция по отношение на проект на акт, 
който вече е бил предоставен на съответния комитет в случай, че основният акт е бил приет по реда на 
чл. 251 ДЕО 1992 (процедура за съвместно вземане на решения). 

Важно е да се отбележи, че становището на ЕП относно превишаване на изпълнителните правомощия от 
Комисията не обвързва нито Съвета, нито Комисията. 

3. Подобрена прозрачност на процедурите

Едно  от  основните  постижения  на  Решение  1999/468/ЕО  е  въвеждането  на  критерии  за  избор  на 
процедура по комитология.

След 2001 г.  моделът „Ламфалуси“ значително увеличава обхвата на изпълнителните правомощия на 
Европейската комисия в областта на регулацията на финансовите пазари и пазарите на инвестиционни 
услуги.  Резултатите  от  приложението  на  модела  са  по-прозрачен  нормотворчески  процес,  по-голямо 
участие  на  заинтересованите  страни,  както  и  подобрено  политическо  сътрудничество  в 
институционалния механизъм на Общността.

Декларацията  на  Европейския  съвет  от  Лаекен  призовава  през  Декември  2001  г.  за  свикването  на 
Конвент за бъдещето на Европа. Европейският конвент (Конвента) започва своята работа на 28 февруари 
2002 г. На 23 май 2002 г. за първи път се разглежда въпросът за „опростяване” на общностните актове. 
Достига се заключението, че е необходимо опростяването както на правните инструменти,  така и на 
процедурите за тяхното приемане. Поради това президиумът на Конвента решава да създаде специална 
работна  група  IX  с  цел  опростяване  и  на  инструментите,  и  на  процедурите.  След  само  два  месеца 
заседания  работната  група  представя  своя  окончателен  доклад.  Работната  група  предлага 
законодателните актове да се приемат във формата на  „закони“ и  „рамкови закони“.  Докладът прави 
изрично разграничение между делегирани законодателни актове и актове по изпълнението. Основната 
разлика  обаче  не  е  в  тяхното  качествено  разграничаване,  а  с  оглед  на  начините  за  упражняване  на 
политически контрол върху приемането на актовете. Тези предложения са възпроизведени в чл. I-32 – чл. 
I-36 на окончателния текст на Проекта на Договор за създаване на Конституция за Европа.

ДКЕ отбелязва качествено нов етап в развитието на правната уредба на процедурите по комитология. За 
първи  път  цяла  категория  актове  по  изпълнението  –  т.нар.  делегирани  актове,  са  изключени  от 
приложението  на  процедурите  по  комитология.  Поради  провала  на  реферндумите  в  Нидерландия  и 
Франция обаче ДКЕ не влиза в сила.

През юни 2006 г. Съветът въвежда в Решение 1999/468/ЕИО нова „процедура за регулиране с контрол”. 
Процедурата се прилага когато основен акт, приет съгласно процедурата,  посочена в чл. 251 от ДЕО 
(2001), предвижда приемането на мерки от общ характер с цел изменение на несъществени елементи от 
този акт, включително като се премахнат някои от тези елементи или се добавят нови, несъществени 
елементи (чл. 2, пара. 2 Решение 1999/468/ЕИО (2006)).

След  провала  на  ратификацията  на  Конституционния  договор  държавните  и  правителствени 
ръководители на държавите членки приемат през март 2007 г. Берлинската декларация по повод на 50-
годишнината  от  подписването  на  римските  договори.  Берлинската  декларация  поставя  за  цел  нова 
реформа  на  учредителните  договори  преди  изборите  за  Европейски  парламент  през  2009  г. 
ратификацията е приключена успешно през ноември 2009 г. и Договорът от Лисабон влиза в сила на 1 
декември 2009 г.

Правилата относно типологията и йерархията на правните актове на ЕС са уредени в чл. 288 – чл. 292 
ДФЕС.  Посочената  правна  уредба  на  изпълнителните  правомощия  на  Европейската  комисия  не  се 
отличава  от предвиденото в ДКЕ. Постигнатият в Конституционния договор революционен поврат в 
правомощията на Парламента по отношение на изпълнителните правомощия на Европейската комисия е 
възпроизведен  и  в  Договора  от  Лисабон.  основната  критика  свързана  с  тази  реформа  остава 
разграничението между делегирани и изпълнителни актове. 
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Първото приемане на делегирани актове през септември 2010 г.представлява смесена картина. Съветът и 
ЕП  са  използвали  всички  процесуални  възможности  за  ограничаване  на  дискрецията  на  ЕК  при 
приемането на делегираните актове чрез използване на преклузивен срок за делегацията (т.нар. “sunset 
cause”), възможност за оттегляне на делегацията и мълчаливо одобрение, както и редица ограничения по 
същество  чрез  включването  на  обвързващи  инструкции  за  Комисията  относно  съдържанието  на 
делегираните актове.  От друга  страна преклузивният срок на делегацията може да бъде автоматично 
подновен, а срокът за отправяне на възражение е само 2 месеца. 

Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията е обнародван в Официален вестник на 28 февруари 2011 г. Регламентът предвижда нови 
области  на  приложение  на  процедурата  по  разглеждане  –  програми  със  значително  отражение  и 
данъчното облагане. 

Предвиждат се две процедури по комитология – консултативна процедура, аналогична на досегашната 
консултативна  процедура  по  Решение 1999/468/ЕО (2006)  и  нова  процедура  „за  разглеждане“,  която 
заменя  досегашните  процедури  за  управление  и  за  регулиране.  Процедурата  по  разглеждане  е 
съществено реорганизирана.  Липсата  на взето решение с квалифицирано мнозинство от  комитета по 
разглеждане позволява на Комисията да приеме мярката по изпълнение с изключение на определени 
предметни области: данъчното облагане, финансовите услуги, защитата на здравето или безопасността 
на  хората,  животните  или  растенията,  окончателните  многостранни  защитни  мерки.  В  допълнение 
основният  акт  също  може  да  препятства  едностранното  приемане  на  мярката  по  изпълнение  от 
Комисията. На последно място комитетът по разглеждане може с обикновено мнозинство да блокира 
приемането  на  проекта  на  мярка  по  изпълнение  едностранно  от  Комисията.  Във  всяка  от  тези  три 
хипотези председателят на комитета по разглеждане (винаги представител на Комисията) може или да 
внесе в същия комитет изменена версия на проекта в рамките на два месеца след гласуването,  или в 
едномесечен срок след гласуването да внесе проекта на акта за изпълнение в апелативния комитет за 
допълнително  обсъждане.  Процедурата  по  сезиране  на  апелативния  комитет  е  уредена  в  чл.  6  на 
Регламент  (ЕС)  №  182/2011.  Апелативният  комитет  служи  като  висшестоящ  орган  в  случаите  на 
отхвърляне на проекта на мерките по изпълнение от комитета по разглеждане или в хипотезите на чл. 5, 
пара. 4 и пара. 5.

Глава  3.  Участие  на  Република  България  в  процедурите  по  комитология  и  процедурите  за 
разглеждане на делегирани актове

В Глава  3.  се  проследява  нормативната  уредба  в  Република  България  във  връзка  с  процедурите  по 
комитология и разглеждането на делегирани актове, като се анализират силните и слабите страни на 
релевантната правна уредба. В допълнение са обобщени някои резултати от практиката от участието на 
представители  на  държавната  администрация  в  заседанията  на  комитетите  по  процедурите  по 
комитология.

Началото на правната уредба на участието на Република България в процеса на вземане на решения в 
Европейския  съюз  е  свързано  с  подписването  на  Европейското  споразумение  за  асоцииране  между 
Европейските  общности  и  Република  България.  началния  етап  в  правната  уредба  на  механизма  за 
координация по въпросите на ЕС се отличава с постепенна еволюция, свързана основно с подготовката 
за присъединяване към ЕС. Утвърждава се  четиристепенна система на координация (МС -  Съвет по 
европейски въпроси - Координационно звено - работни групи). Съществени правомощия са предвидени 
за министъра на външните работи, а по-късно – и за министъра по европейски въпроси. Предметният 
обхват  на работните  групи е съобразен с главите по преговорите  за присъединяване.  Въвеждат  се  и 
няколко  координационни  звена,  отговарящи  за  управлението  на  средствата  от  ЕС  по 
предприсъединителните  фондове.  Разбираемо  е,  че  в  този  етап  липсва  фокус  върху процедурите  по 
комитология,  доколкото  Република  България  не  може  да  участва  в  тях.  Нормативните  актове  по 
изпълнението, приемани от Европейската комисия се приемат като част от acquis communautaire, които 
Република България следва да транспонира в необходимата степен.

С подписването на Договора за присъединяване на 25 април 2005 г. България получи статус на активен 
наблюдател  в  институциите  на  Европейския  съюз  и  участва  в  процедурата  за  информиране  и 
консултиране  за  приемането  на  определени  решения  и  други  мерки  в  периода,  предхождащ 
присъединяването.  Постановление  №  145  на  МС  от  7.07.2005  г.  за  организация  и  координация  по 
въпросите на Европейския съюз урежда правомощията на съответните държавни органи по въпросите на 
Европейския съюз във връзка с процеса на присъединяване. Създава се Съвет по европейска интеграция , 
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който определя стратегическите направления за разработване на политики, свързани с интеграцията на 
Република България в Европейския съюз. Към Съвета по европейска интеграция се създава Съвет за 
координация  и  мониторинг  ,  който  „одобрява  позициите  за  заседанията  на  работните  групи  към 
институциите  на  ЕС  и  дава  предложения  за  тяхната  актуализация,  с  изключение  на  позиции  по  
въпросите  на  общата  външна  политика  и  политика  за  сигурност  и  европейската  политика  за  
сигурност и отбрана”. Към Съвета за координация и мониторинг функционират работни групи съгласно 
приложение 3 към постановлението.  Работните  групи,  inter  alia,  “разработват проекти на позиции,  
които се представят в работните групи и комитетите към институциите на Европейския съюз”.

В ПМС № 145 от 2005 г. законодателят не е прецизен в правната уредба на координацията за участие в 
заседанията  по процедурите  по  комитология.  Не се  разграничават  процедурите  по  комитология като 
принципно различен етап от процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Процедурите, уредени 
в чл. 13 от постановлението изискват прилагане на логическо и системно тълкуване за изясняване на 
техния смисъл в контекста на разпределението на правомощията на компетентните държавни органи по 
определяне на позиции за съответните заседания. 

Разбира се,  следва  да  се  отчете  новостта на урежданите обществени отношения,  както и  липсата  на 
практически опит по участие в различните работни формати в рамките на процеса на вземане на решения 
в Европейския съюз, развивали се еволюционно над 50 години.

Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския 
съюз  заменя  ПМС  №  145  от  2005  г.  С  постановлението  се  установява  нова  структура  на 
координационния механизъм, която се основава на предходни координационен механизъм, както и на 
проучване на координационните механизми в други държави-членки. За първи път ПМС № 85 от 2007 г. 
въвежда легално определение за понятието „комитология”. 

Основно значение в координационния механизъм за участие в процедурите по комитология по ПМС № 
85 от 2007 г. имат работните групи. Рамковите позиции за заседанията по комитология се съгласуват в 
съответната работна група и в случай, че е постигнато съгласие в работната група се утвърждават от 
ресорния заместник-министър или заместник-председател на държавна агенция, съответно на комисия. В 
случай, че няма постигнато съгласие по рамковата позиция в работната група, въпросът се разглежда на 
заседания на Съвета по европейски въпроси. Само в случаите, когато не е постигнато съгласие в Съвета 
по  европейски  въпроси,  или  проектът  на  рамкова  позиция  се  отнася  до  приоритетни  въпроси  от 
национално  значение,  проектът  за  рамкова  позиция  се  внася  за  разглеждане  на  заседание  на 
Министерски съвет 

За  участие  в  заседанията  по  комитология  се  изготвят  указания,  които  са  в  съответствие с  приетите 
рамкови позиции. Указанията се изготвят от водещото ведомство съгласно приложение № 3 на ПМС № 
85 от 2007 г., подпомагано от съответните работни групи. Указанията се утвърждават от ръководителя на 
работна група и/или от ресорния заместник-министър, заместник-председател на държавна агенция, или 
на комисия. 

Предвидено е специално правомощие за дирекция "Европейски съюз" на Министерството на външните 
работи – при определени обстоятелства да прави изменения и допълнения на указанията за участие в 
заседанията  по  комитология.  Тези  изменения  се  съгласуват  с  водещото  ведомство,  съответно  с 
ръководителя на работна група.

На  практика  единствената  възможност  за  неприемане  на  становището  на  водещото  ведомство  по 
отношение на рамковата позиция е отнасянето на въпроса до Съвета по европейски въпроси. Това е 
възможно  в  случаите,  когато  не  е  постигнато  съгласие  в  работната  група  или  когато  въпросите  не 
попадат „единствено в сферата на компетентност на водещото проблематиката ведомство”. В случаите, в 
които Съветът по европейски въпроси не е  постигнал съгласие по проекта  на рамкова позиция,  или 
рамковата позиция се отнася до въпроси „от национално значение”, то проектът се внася за разглеждане 
на заседание на Министерски съвет. По този начин ПМС № 85 от 2007 г. се стреми да уреди процедура за 
решаване на разногласия (поради противоречиви интереси) между участниците в работните групи или в 
Съвета по европейски въпроси относно съдържанието на рамковите позиции.

ПМС №85 от 2007 г. претърпя редица изменения през 2009 и 2010 г., част от които имат отношение към 
процеса на вземане на решения в процедурите по комитология и за разглеждане на делегирани актове. 
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Навсякъде в текста препращането към процедурите по комитология е заменено с формулировката  „в 
рамките  на  процеса  по  вземане  на  решения  по  чл.  290  и  291  от  Договора  за  функционирането  на 
Европейския  съюз“.  Отменена  е  т.  4  от  ПЗР  относно  легалната  дефиниция  на  процедурите  по 
комитология. 

С  премахването  на  фигурата  на  министъра  по  европейски  въпроси  за  председател  на  Съвета  по 
европейски  въпроси  се  определя  министъра  на  външните  работи  или  определен  от  него  заместник-
министър. Допуска се участието в Съвета по европейски въпроси на ръководителите на редица ведомства 
по въпроси от тяхната компетентност.

Така правната уредба на националния координационен механизъм по отношение на процеса на взимане 
на решения по чл. 290 и 291 ДФЕС се характеризира с голяма степен на децентрализация. Водещото 
ведомство има съществени правомощия както в процеса на определяне на рамковата позиция, така и в 
изготвяне на указанията за конкретните заседания на комитетите по чл. 290 и особено по чл. 291 ДФЕС. 

Възниква  въпросът  –  целесъобразно  ли  е  такова  съсредоточаване  на  правомощия  във  водещото 
ведомство по отношение на процедурите по комитология? Отговорът е по-скоро да по няколко причини.

На  първо  място  работните  групи  имат  достатъчно  възможности  да  окажат  влиянието  си  върху 
изработването  на  рамкови  позиции.  В  случай,  че  съществуват  разногласия  в  работната  група  по 
конкретния въпрос, то преписката ще бъде разгледана от Съвета по европейски въпроси, респективно от 
Министерски съвет. Единственото отстъпление от този принцип е второто основание в чл. 11, ал. 1, т. 2 – 
въпроси,  „които  попадат  единствено  в  сферата  на  компетентност  на  водещото  проблематиката 
ведомство” – в този случай не е необходимо съгласието на работната група. При всички хипотези на чл. 
11, ал. 1, т. 2 обаче дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз " в администрацията на 
Министерския съвет или дирекция "Европейски съюз" на Министерството на външните работи могат да 
отнесат въпроса за разглеждане в Съвета по европейски въпроси. 

По отношение на указанията за заседания е напълно целесъобразно те да бъдат изготвяни от водещото 
ведомство. Това е така, най-вече защото указанията не могат да противоречат на вече приетата рамкова 
позиция, което поставя водещото ведомство по-скоро в условия на обвързана компетентност, отколкото 
на оперативна самостоятелност. Другият основен довод се състои в практическата невъзможност за по-
широкообхватно съгласуване на указанията поради липсата на време за реакция – както ще стане ясно и 
в следващата част от изложението.

От  датата  на  членството  на  Република  България  в  Европейския  съюз  представители  на  българската 
администрация  участват  в  над  260  комитета  в  процедурите  по  комитология.  За  изминалите  над  три 
години вече е натрупан значителен опит от участието в тези процедури. Тук ще бъдат обобщени изводи 
от  проведените  дискусии  и  срещи  с  участници  в  координационния  механизъм,  представляващи 
непосредствено Република България, или участващи в различните работни групи по чл. 7 на ПМС № 85 
от 2007 г.В рамките на проведените дискусии се очертаха няколко проблема, свързани с участието на 
български представители в процедурите по комитология.

Слаба подготовка на представителите

Слабата  подготовка  е  съществен,  макар  и  не  основен  проблем  за  представителите  на  българската 
администрация. По-често се съобщава за слабости на езиковата подготовка, което води до невъзможност 
за пълноценно участие и отразяване на позицията на Република България в процедурите по комитология. 
Този  проблем  е  преодолим  и  си  заслужава  да  се  обсъди  включването  на  конкретни,  императивни 
изисквания за нивото на езикова подготовка поне по английски език, който е и основният работен език в 
процедурите по комитология. 

За съжаление в някои случаи българските представители нямат и достатъчна експертна подготовка за 
участие в заседанията по комитология. Това включва непознаване на технически и правни въпроси на 
националната  регулация  по  съответния въпрос,  както  и  непознаване  на  особеностите  на  съответната 
процедура по комитология. В редица случаи представителите не са в състояние да определят фазата от 
процеса на вземане на решения в Европейския съюз, в която са участвали (бъркат се работни групи към 
Европейската  комисия  по  подготовка  на  законодателни  предложения  с  комитети  по  комитология). 
Въпросът  за  експертната  подготовка  е  тясно  свързан  и  с  въпроса  за  устойчивостта  на  кадрите  в 
държавната администрация в периода след датата на членството.
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Лингвистични трудности

Като изключим слабата езикова подготовка, допълнително препятствие пред българските представители 
се  оказва  липсата  на  навременен  превод  на  български  език  на  документите  в  процедурите  по 
комитология. Това затруднява процеса по отстраняване на терминологични и граматически неточности в 
превода на проекта, което се отразява на качеството на превода на окончателния акт на ЕК. 

В някои случаи се съобщава за фрапантни грешки,които водят до противоречива или дори contra legem 
правна  уредба.  Това  са  случаите,  в  които  превод  на  български  език  изобщо  не  е  бил  наличен  на 
заседанията на комитета, или е бил представен едва на последните заседания. При откриване на грешки 
се налага публикуването на corrigendum (поправка на акта по изпълнение), което само по себе си също 
отнема  време.  По  този  начин  за  някои  количествени  мерки  в  областта  на  Общата  селскостопанска 
политика, например, се създава временна празнота в правото, което е недопустимо.

Повече  от  очевидно е,  че  преводът на български език на проектите на документи  в процедурите  по 
комитология  не  е  каприз  на  българската  администрация.  Често  спецификата  на  използваната 
терминология е неразбираема дори за квалифицираните юристи-лингвисти на Европейската комисия. 
Изходът от ситуацията е само един – по-навременен превод на предложенията, за да могат да се отразят 
забележките на националните ни експерти.

Логистични трудности

Допълнителен проблем е времето за подготовка преди заседанията на комитетите. Egeberg 2003 посочва, 
че в 55% от случаите времето за получаване на документите преди заседанието е седмица, а в 31% от 
случаите – ден или два предварително. Налице е съществено отклонение от принципа, установен в чл. 3, 
§1  от  типовия  процедурен  правилник  (14  дни  преди  заседанието).  Това  означава,  че  според 
представителите  на  Европейската  комисия  почти  всички  въпроси  в  заседанията  по  комитология  са 
спешни.

Българските  експерти  също  съобщават  за  изключително  кратки  срокове  за  подготовка  преди 
заседанието. Като правило указанията за участие се координират в работната група по електронна поща. 
Българските  представители  твърдят,  че  в  много  случаи  срокът  за  уточняване  на  указанията  е  един 
работен ден преди заседанието. Очевидно е, че в подобни кратки срокове не може да бъде осъществено 
задълбочено обсъждане и оценка на въздействието на предлаганата мярка по изпълнението. 

На последно място заслужава да се отбележат някои особености на стила на работа на председателите на 
комитети. Както стана ясно в първата част на изложението, това винаги е представител на съответната 
генерална  дирекция  на  Европейската  комисия.  Няколко  български  представители  съобщават  за 
„арогантно” поведение на председателя на комитета. Съобщава се и за случаи, в които предложението на 
Комисията  се  представя  като  единственото  възможно,  защото  всички  други  варианти  биха 
противоречали на acquis communautaire.

Отчетност и контрол

В рамките на настоящето изследване не е възможно да се направят по-задълбочени заключения относно 
степента на отчетност на българските участници в комитетите по комитология. Като цяло се съобщава за 
редовно изготвяне на доклади, но така изготвените доклади рядко се обсъждат с преките ръководители. 
Ръководителите на звена проявяват интерес към определени предметни въпроси и почти не обсъждат 
въпросите, които не смятат за приоритетни. Приоритетите на ръководители на звена зависят в голяма 
степен от приоритетите на съответния министър и заместник-министри. Не се наблюдава систематичност 
в  приоритетите.  Българските  участници  обикновено  се  придържат  към  изготвените  указания,  но  се 
съобщава и за случаи, в които поради спешност не са налични указания. 

Глава  4.  Приемане  на  актове  по  изпълнението  по  отношение  на  генетично  модифицираните 
организми – процедури и противоречия

Целта на Глава 4. е да направи обзор на действащото общностно законодателство, да очертае основните 
проблеми пред приложението му от Европейската комисия и държавите-членки чрез процедурите  по 
комитология, както и да посочи определени тенденции на развитието на правната уредба на генетично 
модифицираните организми в ЕС. 
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Предметен обхват

От  гледна  точка  на  юридическия  анализ  се  открояват  няколко  проблемни  полета  на  изследване  на 
правната уредба на генетично модифицираните организми в контекста на процедурите по комитология. 
На първо място следва да се изследва систематично правния режим на ГМО в общностното право от 
гледна точка на йерархията на нормативните актове и историческото развитие на уредбата. На следващо 
място  следва  да  се  обсъди  въпроса  за  приложението  на  принципите  на  субсидиарност  и 
пропорционалност  по  отношение  на  законодателството,  уреждащо  ГМО,  както  и  да  се  очертаят 
конфликтните тълкувания на правния режим особено по отношение на процедурите за приложение на 
режима във връзка с проблема за националния суверенитет.

От политологична гледна точка правната  уредба  и  практиката по приложение на режима на ГМО в 
ЕО/ЕС поставя редица въпроси относно теориите за мрежово управление (network governance). На пръв 
поглед режимът на ГМО предоставя чудесна възможност да се прояви т.нар. легитимност „на изхода“ 
(англ. output legitimacy), свързана с качеството на вземаните решения на общностно ниво. Въпреки това 
при въпроси с висока политическа  значимост е възможно моделът да не функционира по посочения 
начин.

Необходимо е изводите, получени при анализа на законодателството за ГМО в посочените проблемни 
области да се сравнят със съществуващите проекти за изменение на правната уредба , като се направят 
изводи относно целесъобразността на предлаганите изменения. Направените изводи ще бъдат изполвани 
в теоретичната част на настоящето изследване.

Първи етап в развитието на регулацията на ГМО в ЕС (1990 – 2003 г.)

През  април  1990  г.  са  приети  Директива  90/219/ЕИО  относно  работа  с  генетично  модифицирани 
микроорганизми в контролирани условия и Директива 90/220/ЕИО относно съзнателното освобождаване 
в  околната  среда  на  генетично  модифицирани  организми.  Така  за  първи  път  в  общностното 
законодателство се въвежда сравнително изчерпателна уредба на въпросите, свързани с изследването и 
използването на генетично модифицирани организми. Предвидени са легални определения на редица 
понятия.

Директива 90/219/ЕИО има за предмет научната и развойна дейност по отношение на ГМО. Предвидени 
са  изисквания  за  безопасност  и  хигиена,  контрол  и  нотификация  (уведомителен  режим)  при 
извършването на определени видове изследвания. 

Значително  по-голям  обществен  и  научен  интерес  представляват  разпоредбите  на  Директива 
90/220/ЕИО. Директивата има за предмет съзнателното освобождаване в околната среда на генетично 
модифицирани организми в две хипотези – 1.  съзнателно освобождаване в околната среда на ГМО с 
научни или развойни цели (час Б на Директивата) и - 2. въвеждане на пазара на продукти, съдържащи 
ГМО (част В на Директивата). 

И в двата случая съответният субект, извършващ съзнателно освобождаване или въвеждане на пазара е 
длъжен  да  предостави  определена  информация  на  компетентния  орган  в  държавата-членка  относно 
характеристиките на ГМО, като е необходимо изрично разрешение на органа за освобождаването или 
въвеждането. 

Процедурата по част Б от Директива 90/220/ЕИО предвижда още нотификация чрез ЕК на компетентните 
органи в други държави-членки по отношение на въвеждането на продукт, включващ в състава си ГМО. 
В този случай компетентният орган от другата държава-членка може да се противопостави с мотивирано 
становище на въвеждането на продукта. Въпросът се решава от Европейската комисия по редa на чл. 21 
от Директивата.

След близо четиригодишни преговори, през 1997 г. е приет Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни 
и  нови  хранителни  съставки.  Регламентът  има  важно  значение  за  развитието  на  уредбата  на  ГМО, 
доколкото немалка част от ГМО са предвидени за човешка консумация. Две са важните изменения на 
уредбата на ГМО: въвеждане на специална процедура за разрешаване пускането на храни, съдържащи 
ГМО,  и  въвеждането  на  специално  изискване  за  етикетиране.  Процедурата,  уредена  в  Регламент 
258/97/ЕО, е аналогична на тази в Директива 90/220/ЕИО.
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На 24 юни 1999 г. на заседание на Съвета на ЕС в състав министри на околната среда се разглежда 
предложението на ЕК за изменение и допълнение на Директива 90/220/ЕИО. Поради липсата на единна 
позиция  две  групи  държави-членки  правят  отделни  декларации  по  темата.  Едната  група  –  Дания, 
Франция,  Италия,  Гърция  и  Люксембург,  призовават  ЕК  да  суспендира  процедурата  относно 
разрешаване  на  нови  видове  ГМО до момента,  в  който  се  гарантира  по-внимателното,  прозрачно  и 
спазващо  принципа  на  превантивно  действие,  предвиден  в  чл.  174  ДЕО,  разглеждане  на  нови 
нотификации за  разрешаване  на  ГМО. Друга  група  държави –  Австрия,  Белгия,  Германия,  Испания, 
Нидерландия, Швеция и Финландия – изискват суспендиране на процедурите за разрешаване на ГМО 
докато не се докаже, че ГМО нямат съществени отрицателни ефекти върху човешкото здраве и околната 
среда.

Директива 2001/18/ЕО на практика прави по-прозрачни и по-ефективни процедурите за разрешаване на 
съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускане на пазара 
генетично модифицирани организми като продукт или като съставка на продукт. Директивата предвижда 
няколко основни промени на режима на ГМО :

1. Държавите-членки  се  задължават  да  спазват  принципа  на  предпазливост  като  предприемат 
всички подходящи мерки за предотвратяване на неблагоприятните последици върху човешкото здраве и 
околната среда, които могат да възникнат от съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда или 
пускането им на пазара;

2. Въвежда се задължителна оценка на риска за околната среда преди представяне на нотификация.

3. Предвижда се постепенното премахване на маркерите за резистентност към антибиотици в ГМО 
до 31 декември 2004 г. за.ГМО, пуснати на пазара в съответствие с част В, и до 31 декември 2008 г. за 
ГМО, разрешени в съответствие с част Б от Директивата. 

4. Оценката на риска се прави за всеки конкретен случай поотделно.

5. Държавите-членки се задължават да вземат мерки за осигуряване на проследимост на всички 
етапи от пускането на пазара на ГМО.

През  2002 г.  е  приет  Регламент  178/2002/ЕО за  установяване  на  общите принципи и изисквания  на 
законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) и за определяне на процедури относно безопасността на храните. Регламентът определя общи 
изисквания  за  пускане  на  вътрешния  пазар  на  безопасни  храни  и  фуражи.  С  регламента  се  създава 
Европейски  орган  за  безопасност  на  храните,  който  „следва  да  поеме  ролята  на  независима  научна 
референтна  институция  при  оценката  на  риска,  която  да  съдейства  за  осигуряването  на  условия  за 
безпрепятствено функциониране на вътрешния пазар“. Като основен принцип на законодателството в 
областта  на  храните  се  предвижда  то  да  се  основава  „на  анализ  на  риска,  освен  когато  това  не  е 
подходящо предвид обстоятелствата или естеството на мярката“.

Административна и съдебна практика през периода 1990-2003 г. 

Административната практика през този период показва следните особености:

• утвърждаването  на  практика  за  одобряване  на  пускането  на  продукти,  съдържащи  ГМО  на 
пазара след решение на ЕК въпреки възражения на отделни държави-членки;

• несистемност на аргументите на ЕК по отношение на научната оценка на риска в мотивите на 
решенията по Директива 90/220/ЕИО;

• „пасивна”  съпротива  на  режима  за  пускане  на  пазара  на  продукти,  съдържащи  ГМО,  от 
определени държави-членки;

• блокиране на процеса на разрешаване на нови ГМО след 1998 г.

Съдебната  практика  по  отношение  на  режима  на  ГМО  през  1990те  години  е  фокусирана  главно  в 
производства  за  установяване  на  нарушения  от  държавите  членки  по  транспонирането  на 
законодателството на ЕО.

Правна уредба на ГМО в ЕС след 2003 г.
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През 2003 г. са приети три нови директиви, които засягат режима на ГМО в Европейския съюз. Това са 
Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицираните храни и фуражи и за изменение на 
Директива  2001/18/ЕО,  Регламент  (ЕО)  №  1830/2003  относно  проследяването  и  етикирането  на 
генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани 
продукти,  и  Регламент  (ЕО)  №  1946/2003  относно  трансграничното  придвижване  на  генетично 
модифицирани организми. Приета е и Препоръка на ЕК за насоки за развитието на национални стратегии 
и  най-добри  практики  за  осигуряване  на  съвместното  съществуване  на  генетично  модифицирани 
растения с конвенционалното и биологичното земеделие. 

Като тенденции през втория основен етап в развитието на общностната регулация на ГМО се открояват:

• Детайлизация на правната уредба по отношение на оценката на риска, въвеждането в околната 
среда, пускането на пазара, етикетирането на ГМО;

• Увеличаване  на  правомощията  на  Европейската  комисия  в  администрирането  на  режима  на 
ГМО;

• Значими  правомощия  на  Европейския  орган  за  безопасността  на  храните  по  Регламент 
1930/2003/ЕО като специализиран научен орган по разрешаването на ГМО.

Административна и съдебна практика по прилагане на режима на ГМО след 2003 г. 

Административната практика по прилагане на режима на ГМО след 2003 г. е свързана на първо място с 
нови разрешения за съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда 
и  пускане  на  пазара  генетично  модифицирани  организми.  Отношението  на  държавите  членки  към 
процедурите  за  ГМО проличава  в  голяма  степен  от  тяхното поведение в  случаите,  в  които  отделна 
държава  членка  въвежда  временна  забрана  за  употреба  и/или  продажба  на  ГМО.  Традиционно  след 
невъзможността на съответния комитет за регулиране да вземе решение и Съветът не постига съгласие 
относно процедурите за одобряване на нови видове ГМО. В тези случаи Комисията обикновено решава 
да върне преписката процедурите за разрешаване на ГМО, по които Съветът не е успял да се произнесе с 
квалифицирано мнозинство, обратно на ЕОБХ, за да анализира допълнително научните доказателства за 
ефектите върху околната среда и човешкото здраве. В същото време Комисията заявява, че ще продължи 
да  работи за приемането  на решения в  случаите,  когато съществуващите процедури  по комитология 
изискват Комисията да вземе решение. Комисията потвърждава,  че ще продължи да основава  своите 
решения „на науката“, както е предвидено в законодателството. В заключение Комисията потвърждава 
своята увереност във високото качество на научните съвети, предоставяни от ЕОБХ.

Рестриктивният режим на ЕО/ЕС относно ГМО не среща разбиране във външнотърговските партньори 
на Общноста. През ноември 2006 г. Органът за решаване на спорове на СТО приема, че в шест държави 
членки  на  ЕО/ЕС  забраните  за  въвеждане  на  ГМО  нарушават  правилата  на  СТО  и  по-конкретно 
Споразумението за прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки (СФС). На Комисията се налага да 
извърши  деликатен  баланс,  опитвайки  се  да  защити  правото  на  ЕО/ЕС  да  приема  свои  собствени 
решения въз основа на демократични процедури, като в същото време се опитва да избегне търговски 
санкции или дори намалена легитимност на външнотърговския правен режим и СТО като цяло.

Съдебната практика по прилагане на новия правен режим на ГМО след 2003 г. е доста разнообразна, но 
обикновено Съдът потвърждава актовете на Комисията. 

Едва ли има общностен правен режим, който да е нарушаван толкова често или толкова целенасочено и 
от държавите членки, и от Комисията. Съвсем не е преувеличено да се каже, че споровете относно ГМО 
могат да прераснат в спорове относно легитимността на правото на ЕС като цяло. Проблемът следва да 
се  разглежда на две нива от  гледна точка  на критериите за добро управление.  Първо,  същественото 
забавяне на процедурите за разрешаване на въвеждането на ГМО на пазара води до значителна правна 
несигурност както за икономическите агенти, така и за потребителите. Второ, наложилата се практика 
Комисията да приема решения за разрешаване на въвеждането на ГМО поради липсата на решение на 
Съвета,  прието  с  квалифицирано  мнозинство,  при  наличието  на  съществени  противоречия  между 
държавите  членки,  води  до сериозни опасения  за наличието  на същински дефицит на  демократична 
легитимност на Общността. 

Така от гледна точка на процедурите  по комитология практиката по разрешаване на ГМО е един от 
малкото  видими  неуспехи.  В  огромния  брой  случаи  Съветът  не  успява  да  постигне  съгласие  с 
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квалифицирано мнозинство нито „за“, нито „против“ разрешаването на определени ГМО. Макар и със 
съществено забавяне, Комисията разрешава въвеждането на пазара на някои ГМО. 

Прилагането на модела за наднационалния съвещателен дискурс в частност към регулацията на ГМО 
сочи на извода, че поради спецификата на предмета на регулиране и създалата се политическа култура, 
мрежовото управление и водеща роля на фидуциарните институции не са най-успешната комбинация и 
създават известни проблеми с легитимността на взетите решения. От друга страна може да се твърди, че 
самите процедури по комитология имат определени вродени слабости, които се обективират, открояват 
при регулацията на ГМО. Не се проявява ефективността на процедурите по комитология, която може да 
се очаква въз основа на теоретичните постановки или опита от други области на правно регулиране. Но 
какъв недостатък на процедурите по комитология може да обясни негативния опит с ГМО? 

На първо място, както посочва Papic 2007, без процедурите по комитология държавите членки не биха 
имали възможността да оставят окончателното разрешаване на ГМО на Комисията. Чрез процедурите по 
комитология  те  са  изолирани  в  голяма  степен  от  натиска,  който  се  оказва  на  Комисията  от 
биотехнологичния сектор и СТО. Така процесуалната възможност Комисията сама да вземе решение по 
въпроса им позволява стратегически да се въздържат от упражняване на своите правомощия. 

В допълнение, принципът на предпазливост, въведен формално с Директива 2001/18/ЕО, не успява да 
гарантира на държавите членки допълнително пространство за маневриране по отношение на ГМО.

Институционалният капацитет на ЕОБХ е твърде малък. Нещо повече,  ограничените правомощия на 
органа също предполагат нежеланието на държавите членки ЕОБХ да бъде „оракул“ по отношение на 
безопасността  на  ГМО.  Независимостта  на  органа  от  Комисията  също  е  спорна  с  оглед  на 
институционалните разпоредби. 

Така  практиката  по  прилагане  на  правната  рамка  на  ГМО  в  ЕО/ЕС  стои  по-близо  до  теорията,  че 
самоуправляващите се мрежи редуцират асоциативния плурализъм и организационното многообразие 
или  чрез  налагане  на  официална  политическа  парадигма,  или  чрез  невъзможност  да  се  включат  в 
мрежата играчите, които не се съобразяват с тази парадигма. Вместо да се балансират или контролират 
взаимно,  членовете  на мрежата  могат  да  се  договорят,  за  да  намалят  възможността  за оспорване на 
взетите  решения от съответните електорати,  пред които те би следвало да  са  отговорни,  както и да 
блокират достъпа на нови участници до ползите от взаимодействие с политическата система.

Посочената  картина  на  институционално  бездействие  на  Съвета  и  Парламента  и  институционален 
активизъм  на  Комисията  по  отношение  на  ГМО  поставя  въпроса  за  имплицитните  ограничения  на 
процедурите по комитология от институционално-правна и политологична гледна точка.

В по-общ план  правната  уредба  на  процедурите  за  разрешаване  на  ГМО поставя  въпроса  за  свръх-
интеграцията като проблем на правното регулиране. В разгледания случай процедурите по комитология 
не позволяват на Комисията и държавите членки да постигнат съгласие относно мярката по изпълнение. 
В  крайна  сметка  Комисията  приема  акта  еднолично.  Решението  е  законосъобразно  strictо  sensu.  Но 
редица  елементи  на  процедурата  и  практиката  по  нейното  осъществяване  сочат,  че  не  са  налице 
процесуални гаранции за демократична легитимност на взетите решения на надционално ниво.

Глава  5.  Обща  теоретична  оценка  на  процедурите  за  осъществяване  на  изпълнителните 
правомощия на ЕК. Прогнози за институционалната промяна

Глава 5. има за цел да се даде една холистична теоретична оценка на процедурите за осъществяване на 
изпълнителните правомощия, предоставени на Европейската комисия. 

Процедури за осъществяване на изпълнителните правомощия на Комисията – правноорганизационни  
аспекти

На първо място процедурите по комитология представляват предварителен, ex ante контрол. Контролът 
се осъществява преди приемането и на акта и е абсолютна процесуална предпоставка за влизането му в 
сила. Нещо повече, контролът не е за законосъобразност, а за целесъобразност на акта или мярката. Това 
институционално решение е нетипично за актове с административноправен характер. То се среща, макар 
и рядко, по отношение на делегирането на правомощия за приемане на подзаконови нормативни актове. 
Примери  за  упражняването  на  подобен  контрол  са  САЩ  в  периода  1932  –  1983  г.,  Германия  и 
Великобритания. Логиката за използването на подобен контрол е, че чрез него се запазва висшата власт 
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на законодателя да приема правни норми в случаите, когато въпреки делегацията се налага използването 
на подобен механизъм поради важността на съответните обществени отношения.

В новоустановената йерархия на актовете на ЕС актовете,  които изменят или допълват несъществени 
елементи  на  основния  законодателен  акт,  се  приемат  от  Комисията  като  делегирани  актове.  Тук  се 
възпроизвежда вече  разгледания модел на предварителен контрол за целесъобразност на делегирания 
акт. Предвидените в чл. 290 ДФЕС процесуални инструменти за контрол в голяма степен наподобяват 
германския  модел  на  контрол  върху  законодателната  делегация.  Въвеждането  на  т.нар.  делегирани 
актове съществено променя институционалния баланс по отношение на делегацията на изпълнителни 
правомощия.  Досегашния  подход  на  ex  ante институционализиран  и  специализиран  контрол  за 
целесъобразност се заменя с ex ante приемане на стандарти за законосъобразност и целесъобразност на 
делегираните актове и ограничени възможности за контрол.

След  промените,  въведени  с  Договора  от  Лисабон,  картината  по  отношение  на  процедурите  по 
комитология се усложнява.  Процедурите по комитология се приемат спрямо актове по изпълнението 
sensu  stricto.  Нещо  повече,  тук  контролът  от  страна  на  Съвета  отсъства  и  е  заменен  с  евентуалния 
контрол на  апелативния комитет  в  хипотезите  на  чл.  5,  пара.  4  на  Регламент  (ЕС)  № 182/2011.  На 
практика  контролът  не  се  осъществява  от  законодателния  орган  въпреки  някои  твърдения  в 
литературата.

Следващата  важна  характеристика  на  процедурите  по  комитология  е,  че  те  представляват  форма на 
институционализиран и специализиран контрол. Контролът е специализиран, защото се осъществява от 
представители на съответните компетентни органи на държавите членки в съответната предметна област. 
Тук също се разкрива една допълнителна възможност за Комисията да влияе на работата на комитетите 
чрез определянето на предметното им поле – с изключение на случаите, в които основният акт определя 
този състав ex lege. 

Най-убедителна от гледна точка на юридическата доктрина е тезата,  че процедурите по комитология 
надграждат първоначалната концепция за институционалния баланс в Общността, но без да го променят 
съществено,  доколкото  притежават  характеристиките на  квазизаконодателен  процес  в  съответствие с 
общностния  метод  на  правно  регулиране.  В  същото  време  не  следва  да  се  пренебрегват  основните 
недостатъци на процедурите по комитология, които ще бъдат предмет на разглеждане в частта относно 
критичната оценка на процедурите.

Един  поглед  върху  институционалната  реформа  с  Договора  от  Лисабон  от  една  прагматична, 
процесуална гледна точка и в светлината на първоначалната практика показва, че Комисията е засилила 
своята роля в процеса на осъществяване на изпълнителните си правомощия.

Комисията е основният орган по изпълнението на наднационално ниво; Съветът може да приема актове 
по изпълнението в „специфични и надлежно обосновани случаи“,  но не може да приема делегирани 
актове (чл. 291, пара. 2 ДФЕС). В историческа перспектива това е фундаментална промяна в сравнение с 
първоначалната уредба в Римските договори, където Съветът е субект на изпълнителните правомощия на 
наднационално  ниво,  а  Комисията  има  само  допълващо  задължение  да  изпълнява  законодателните 
правомощия, които са й делегирани от Съвета (чл. 155 ДЕИО във версията от 1957 г. Така Договорът от 
Лисабон  завършва  цикъла  на  прехвърляне  на  изпълнителните  правомощия  от  Съвета  на  Комисията. 
Значението на тази промяна е много съществено.

В допълнение Комисията е освободена от контрола на комитетите по комитология при приемането на 
делегирани  актове.  Йерархичното  подчиняване  на  изпълнителните  актове  под  делегираните  актове 
увеличава значението на Комисията като орган по изпълнението спрямо Съвета. Но заключението, че 
Комисията  ще бъде печелившия орган при екстензивна използване на делегирани актове е  донякъде 
пресилено.  Както  беше  показано в  случая  с  Директива  2010/30/ЕС,  ЕП и Съвета  не  само  използват 
всички налични законови инструменти за ограничаване на дискрецията на Комисията, но включват в 
законодателния акт редица обвързващи инструкции за Комисията относно съдържанието на бъдещите 
делегирани актове.

Новата организация на процедурите по комитология поставя напълно различни предизвикателства пред 
институционалния баланс. Тук ЕП е на практика изключен от процедурата с изключение на правото на 
информация и своеобразното  си  контролно правомощие.  Както  вече  беше посочено,  самият  Съвет  е 
изключен  от  процедурата.  Процедурата  по  разглеждане  подобрява  положението  на  Комисията  в 
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случаите, които до сега са били обект на процедурата по регулиране по Решение 1999/468/EО, доколкото 
Комисията вече може да приема мерките без да е получила одобрението на комитета по разглеждане.

от правна институционална гледна точка е очевидно, че Комисията е постигнала в значителна степен 
освобождаване  от  контрола  на  държавите  членки.  Това  освобождаване  може  да  бъде  обяснено чрез 
наличието  на  „слабо  взаимодействие“  между  идеята  за  парламентаризацията  на  ЕС  и  постепенното 
намаляване на контрола, упражняван от държавите членки чрез процедурите по комитология.

Така Комисията получава позицията на de facto екзекутив, но не е политическия екзекутив на ЕС. Това 
вътрешно противоречие често се пренебрегва, тъй като основният фокус обикновено е върху задаването 
на политическия дневен ред съответно от Комисията и от Европейския съвет. Може да се твърди, че след 
Договора от Лисабон Комисията е загубила известни позиции спрямо Европейския съвет и държавите 
членки  ,  но  в  същото  време  е  засилила  контрола  си  върху  осъществяването  на  изпълнителните 
правомощия  на  наднационално  ниво.  Комисията  е  едновременно  отслабена  и  укрепнала  като 
изпълнителен орган. Това ново развитие в институционалния баланс на ЕС вероятно не е продукт на 
еднопосочно,  целенасочено  въздействие.  Един  възможен  коректив  на  недостатъците  в  новия  правен 
режим може да бъде Съдът на ЕС. Интервенцията на Съда ще бъде особено важна в посока на тълкуване 
на критериите за приемане на делегирани актове. Съдът на ЕС обаче обикновено се въздържа да обсъжда 
въпроса за дискрецията на законодателния орган в светлината на обвързващи критерии за приемането на 
делегирани  актове.  По-общо  Съдът  на  ЕС  не  желае  да  ограничава  пространството  за  политически 
преговори по повод на изпълнителните правомощия на Комисията и успява бързо да се адаптира към 
резултатите от тези преговори. Ето защо е малко вероятно Съдът на ЕС да се намеси по решителен 
начин, за да намали неяснотите в правната уредба на изпълнителните правомощия на Комисията. 

Промяната в институционалния баланс на ЕС в посока на изпълнителните правомощия на Комисията е 
значителна и категорична. Но тази промяна, макар и да се намира в логическата рамка на концепцията за 
парламентаризация на ЕС , създава нови предизвикателства за институционалния баланс.

Процедурите  за  осъществяване  на  изпълнителните  правомощия  на  Комисията  –  политологични  
аспекти

От  гледна  точка  на  теорията  за  рационалния  избор  процедурите  по  комитология  могат  да  бъдат 
разглеждани  в  рамките  на  класическия  модел  принципал-агент.  Според  този  модел  комитетите  по 
комитология играят ролята на механизми за контрол, създадени от държавите членки, за да наблюдават 
техния наднационален агент – Комисията при упражняването на делегираните й правомощия. Моделът 
дава възможност да се анализират трите основни вида процедури по комитология от гледна точка на 
степента  на  ограничения  на  делегацията  на  изпълнителни правомощия.  Така  Комисията  е  най-слабо 
ограничена от  процедурата  за консултиране  и  най-ограничена  от  процедурата  за  регулиране.  В този 
случай влиянието на Комисията като агент ще варира като функция от административните и контролни 
процедури, наложени от Съвета. 

В  рамките  на  модела  може  да  се  очаква,  че  Съветът  ще  предпочита  по-рестриктивни  формати  на 
процедурите  по  комитология,  отколкото  Комисията  и  Парламента.  Нещо повече,  предпочитанията  в 
рамките на Съвета би следвало да варират между отделните държави членки и с оглед на различните 
предметни области, като правителствата се опитват да максимизират очакваната полезност на решението 
за  делегация  на  изпълнителни  правомощия.  Правителствата  на  държавите  членки  би  следвало  да 
делегират правомощия на Комисията с голяма точност, „търгувайки” относителните си предпочитания 
към експертността и легитимността на Комисията с желанието да се запази контрола върху действията на 
Комисията.

Емпиричните  изследвания в голяма степен потвърждават  приложимостта на модела принципал-агент 
към изследването на процедурите по комитология. Въпреки това в заключенията на отделните автори се 
наблюдават редица нюанси.

Изследването на Franchino 2007 показва, че делегацията на изпълнителни правомощия към Комисията се 
наблюдава  най-вече  в  случаите,  когато  поради  конфликт  в  Съвета  съществуват  подозрения,  че 
националните  администрации могат  да предизвикат  дистрибутивни загуби  за други  държави  членки. 
Именно  в  тези  случаи  министрите  разчитат  на  предвиждането  на  по-конкретизирани  мерки  по 
изпълнението и по-широки правомощия за Комисията. Делегацията на изпълнителни правомощия към 
Комисията  е  по-вероятна  в  случаите,  в  които  Съветът  взема  решения  с  квалифицирано  мнозинство 
поради  възможността  Комисията  да  експлоатира  различията  в  позициите  на  държавите  членки.  По-
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широка делегация на изпълнителни правомощия към Комисията се наблюдава в случаите, в които са 
необходими  по-неспециализирани  умения  за  изпълнение  на  политиката  на  общностно  равнище. 
Европейският парламент не може да контролира националните администрации в процеса на изпълнение. 
Поради това при процедурата за съвместно вземане на решения Парламентът се стреми да предвиди в 
по-голяма степен  делегация на  изпълнителни правомощия на общностно ниво или  алтернативно по-
рестриктивни условия за изпълнение от държавните администрации на национално ниво.

Комисията е много по-успешна в стремежа си да получи делегация на изпълнителни правомощия след 
въвеждането на законодателната процедура за съвместно вземане на решения. В рамките на процедурата 
за  съвместно  вземане  на  решения  Европейският  парламент  не  се  противопоставя  на  делегацията  на 
изпълнителни  правомощия,  но  ограничава  нейния  обхват.  Парламентът  прави  това,  балансирайки 
стремежа  си  към  по-задълбочена  интеграция  с  желанието  си  да  запази  своите  законодателни 
правомощия. В допълнение, ЕП използва ограничаването на делегацията на изпълнителни правомощия 
като средство за натиск при преговорите относно реформата на процедурите по комитология от 2006 г.

Joerges  and  Neyer  (1997a)  поставят  началото  на  разглеждането  на  процедурите  по  комитология, 
използвайки  някои  концепции  на  конструктивизма  в  политологията.  По-конкретно  те  твърдят,  че 
съвещателният  наднационален  подход  се  стреми  да  преодолее  празнината  между  правните  и 
политическите  теории  за  европейската  интеграция.  Според  авторите  възходът  на  процедурите  по 
комитология  е  институционален  отговор  на  дълбоките  напрежения  в  двойствената  наднационална  и 
междуправителствена структура на Общността от една страна, и задачите за разрешаване на конкретни 
проблеми от друга.

В емпиричен план привържениците на модела принципал-агент и рационалистичните теории намират по-
добро потвърждение при анализа на практиката по прилагането на процедурите. Това обстоятелство ще 
бъде взето предвид при общата критична оценка на процедурите по комитология.

Нормативна оценка на процедурите за осъществяване на изпълнителните правомощия на Комисията

И на национално, и на наднационално ниво се наблюдават съществени отклонения от критериите за 
демократична,  конституционноправна  и  ефективна  отчетност  на  участниците  в  комитетите  по 
комитология. Същите характеристики, които определят комитологията като ясен израз на принципа за 
институционален баланс, водят до прекомерното раздробяване на правомощия на наднационално ниво. 
Усложнената схема на правенето на политика прави почти невъзможно определянето на тези субекти, 
които носят отговорност за приемането на актовете по изпълнението. Отчетността за този механизъм за 
управление  се  губи  между  европейското  и  националното  ниво.  В  същото  време  по  отношение  на 
делегираните  актове  след  Договора  от  Лисабон  може  да  се  заключи,  че  съществуват  достатъчно 
механизми за гарантиране на отчетност по повод на приемането на този вид актове. 

Процедурите  по  комитология  позволяват  приемането  на  съществен  брой  мерки  по  изпълнението  на 
наднационално ниво с активното участие на държавите членки. Процедурите не са ефективно средство за 
постигане  на  консенсус  в  случаите,  когато  се  разглеждат  въпроси  с  висока  политическа  значимост, 
носещи белезите на игри с нулев резултат и противоречиви политически предпочитания на отделните 
държави  членки.  В  допълнение  някои  особености  на  процедурите  могат  да  затруднят  ефективното 
участие на представителите на национални администрации с по-нисък институционален капацитет. Това 
са основно държавите от петото разширяване на Европейския съюз през 2005 и 2007 г.

Направеният анализ на спазването на изискванията за отчетност и ефективност дава възможност да се 
направи  по-обща  оценка  на  легитимността  на  процедурите  за  осъществяване  на  изпълнителните 
правомощия  на  Комисията.  Оценката  ще  се  възползва  от  разбирането  за  легитимност  „на  входа“  и 
легитимност „на изхода“ както то е разработено от Lord and Magnette 2004 като се анализират видовете 
легитимност  на  процедурите  по  комитология  (по  различни  вектори),  посочени  в  Таблица  5.3.2.1.. 
Посочената методология се основава на разбирането за наличието на четири нормативни идеи относно 
легитимния политически ред на ЕС. Тези идеи за легитимността на ЕС се разглеждат като вектори по две 
причини. На първо място те се използват като предположения относно основните насоки на развитие на 
легитимността  на  ЕС,  без  да  представляват  легитимационни теории  eo  ipso.  На второ място,  отново 
подобно на вектори, те могат взаимно да усилват или да отслабват своето влияние върху легитимността 
на ЕС. В допълнение инклузивният характер на векторите позволява както отчитането на спецификата на 
съответната предметна област на правно регулиране, така и на процесуалните аспекти на съответните 
процедури за вземане на решения. От друга страна методологията, предложена от Lord and Magnette 2004 
позволява  осъществяването  на  интердисциплинарен  анализ,  който  не  изхожда  от  предварителните 
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ограничения  на  съответната  научна  дисциплина,  като  в  същото  време  позволява  използването  на 
постиженията на различните научни дисциплини.

Видове (вектори на) легитимност Легитимност  „на  входа“ – 
политиките на ЕС са легитимни, 
доколкото се основават на:

Легитимност  „на  изхода“ – 
политиките на ЕС са легитимни, 
доколкото  гарантират 
постигането на:

Непряка легитимност Съгласието на ДЧ Предпочитанията на ДЧ

Парламентарна легитимност Избори Предпочитанията на електората

Технократска легитимност Експертиза Ефективност

Процедурна легитимност Спазване  на  процесуалните 
правила и субективните права на 
участниците

(Възможност за) разширяване на 
съдържанието  на  субективните 
права на участниците 

Таблица 5.3.2.1. Елементи на легитимността „на входа“ и легитимността „на изхода“ на политиките на 
ЕС.

При  непряката  легитимност  одобрението  на  държавите  членки  и  отразяването  на  политическите 
предпочитания на правителствата са източниците респективно на легитимност „на входа“ и легитимност 
„на  изхода“.  При  парламентарната  легитимност  изборите  предоставят  легитимност  „на  входа“,  а 
отразяването  на  предпочитанията  на  електората  гарантира  легитимността  „на  изхода“.  При 
технократската  легитимност  експертизата  и  ефективността  на  вземането  на  решения  са  респективно 
източниците на легитимност  „на входа“ и легитимност  „на изхода“.  При процедурната  легитимност 
спазването на процесуалните правила и зачитането на субективните права на участниците са възможни 
източници на легитимност  „на входа“, а увеличаването на обхвата на субективните права е възможна 
форма за осигуряване на легитимността „на изхода“.

Анализът на четирите вектора на легитимност „на входа“ и „на изхода“ на процедурите по комитология 
сочи на извода, че тази институционална иновация се характеризира със значителен дефицит и на двата 
вида легитимност. Резултатът е донякъде изненадващ, доколкото би следвало да се очаква съществен 
дефицит на легитимност „на входа“, компенсиран с наличието на значителна легитимност „на изхода“, 
не  на  последно  място  поради  епистемичния  наднационален  дискурс  в  рамките  на  комитетите  по 
комитология. 

Прегледът на новата институционалноправна уредба на изпълнителните правомощия на Комисията след 
Договора от Лисабон разкрива една още по-тревожна картина. На Таблица 5.3.2.2. е представена оценка 
на процедурите за приемане на делегирани актове и актове по изпълнението по методологията на Lord 
and Magnette 2004.  Изглежда,  че  новият  комитологичен  режим допринася  към,  вместо  да  намалява, 
демократичния  дефицит  на  ЕС.  Причината  за  това  е,  че  в  сравнение  с  предходните  процедури  по 
комитогия  липсва  възможността  да  бъде  сезиран  Съвета  на  ЕС.  На  практика  напълно  е  изключен 
парламентарния  вектор.  Това  наблюдение  в  унисон  с  някои  нови  академични  разработки  относно 
легитимността  на  новите  модели  за  управление  (англ.  new modes of governance (NMG)).  Новият 
комитологичен режим очевидно се отклонява от трите насоки на демократичния контрол, предложени от 
Héritier and Lehmkuhl 2011:  демократична  отчетност  на  политическите  актьори  към  електората, 
функционален способ на представителство на заинтересуваните страни и основан на участието на медии 
критичен публичен дебат. В същото време правният режим на делегираните актове предоставя по-добри 
възможности за гарантиране на легитимността и на процедурата, и на резултата от нея.

Вектор на легитимност Делегирани актове Изпълнителни актове

Непряк вектор + +/-

Парламентарен вектор + -

Ведомствен/бюрократичен вектор +/- +/-
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Процедурен вектор - -

Таблица  5.3.2.2.  Вектори  на  легитимност  относно  процедурите  за  приемане  на  делегирани  и 
изпълнителни актове на ЕС след Договора от Лисабон. 

Могат да се предложат три практически стъпки  de lege ferenda за противодействие на тази негативна 
тенденция:  институционализацията  на  процеса  на  консултация  със  заинтересувани  страни  при 
подготовка на проектите на актове по изпълнението от Комисията, използването на КОРЕПЕР1 или дори 
КОРЕПЕР2  като  апелативен  комитет  по  новия  комитологичен  режим  и  по-широкото  използване  на 
преклузивни срокове на делегацията в законодателните актове. Макар тези мерки да не са достатъчни да 
отговорят на всички критики относно легитимността на Комисията,  те биха допринесли  за едно по-
балансирано и съвещателно (дискурсно) упражняване на тези правомощия. 

Процедурите по комитология и процеса на парламентаризация на ЕК и ЕС

Мнозинството  автори  в  областта  на  европейските  изследвания  поддържат  тезата  за  наличието  на 
частична  парламентаризация на  Европейския  съюз,  изразяваща  се  във  все  по-широко  участие  на 
Парламента в законодателния процес и определянето на бюджета на ЕС, както и при определянето на 
състава  на  Комисията  и  осъществяването  на  класически  парламентарен  контрол  върху дейността  й. 
Според  някои  автори  процесът  на  парламентаризация  има  още  едно  измерение  –  по  отношение  на 
разширяването  на  правомощията  на  националните  парламенти  особено  след  влизането  в  сила  на 
Договора от Лисабон. 

Не са толкова еднозначни обясненията на феномена на парламентаризация. Различните автори обръщат 
внимание или на нормативните, или на рационалните аспекти в мотивацията на държавите членки да 
разширят правомощията на Парламента. Не на последно място способността на Парламента да използва 
тълкуването на общностното право в процеса на ревизия на учредителните договори и да утвърждава 
чрез постепенен процес на формализация своите правомощия са от важно значение за общия процес на 
парламентаризация на Европейския съюз.

Текущите ограничения пред процеса на парламентаризация на Европейския съюз са свързани основно 
със степента на комюнотаризация на съответните предметни области и с бъдещото институционално 
развитие на Европейския съвет. По-конкретно следва да се установи степента, в която Европейския съвет 
успява да влияе на работата на Европейската комисия.

Въз основа на посочените изводи за наличието на процес на частична парламентаризация на Общността 
може  да  се  отговори  по-конкретно  на  въпроса  за  влиянието  на  процеса  на  парламентаризация  на 
Европейския  съюз  и  в  частност  на  Европейската  комисия  върху  процедурите  по  комитология.  Ако 
съпоставим динамиката на увеличаване на правомощията на Европейския парламент и развитието на 
правната уредба и практиката по приложение на процедурите по комитология се наблюдава една основна 
закономерност.  С  известно  забавяне  Парламентът  успява  да  трансформира  своите  правомощия  за 
вземане на решения във влияние върху процедурите по комитология.

Обяснението на каузалната връзка между процеса на парламентаризация и относителното влияние на ЕП 
върху процедурите по комитология може да се опише така: с придобиването на повече законодателни и 
бюджетни правомощия Парламентът ги използва, за да придобие влияние в процеса на делегиране на 
изпълнителни правомощия на Комисията. 

В  този  модел  на  каузалност  междуправителствената  конференция  по  договаряне  за  Договора  от 
Амстердам е единственият случай на съществено забавяне на реформата на процедурите по комитология. 
В крайна сметка обаче, чрез Договора за Конституция за Европа и по-късно чрез Договора от Лисабон, 
Парламентът  успява  да  победи  в  битката  за  равнопоставеност  на  двата  законодателни  органа  по 
отношение  на  контрола  върху  делегацията  и  осъществяването  на  изпълнителните  правомощия  на 
наднационално ниво. 

Но усилията на ЕП отиват отвъд осигуряването на текущ контрол върху процедурите по комитология и 
делегираното  нормотворчество.  Използвайки  творчески  своите  правомощия,  Парламентът  се  старае 
систематично да укрепи изпълнителната роля на Комисията. Както беше показано в първа и втора глава, 
ЕП  енергично  се  противопоставя  на  използването  им  на  практика  през  цялата  история  на  своето 
съществуване. Това обстоятелство също така е видно и от принципното противопоставяне на Парламента 
на използването на процедурата за регулиране в първоначалните й варианти.
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Текущият етап от развитието и на процеса на парламентаризация, и на делегацията на изпълнителни 
правомощия  на  Комисията  след  влизането  в  сила  на  Договора  от  Лисабон  е  качествено  нов.  По 
отношение на делегираните актове имаме едновременно предвиждане на ex post вместо ex ante контрол и 
разширяване на приложното поле на делегираното нормотворчество на Комисията. Като цяло Комисията 
получава  значително  по-голяма  автономия  по  отношение  на  осъществяването  на  изпълнителните  си 
правомощия. Осигуряването на институционалния баланс се гарантира чрез предвиждането на повече 
инструменти за политически контрол на Комисията от Парламента.

Във  всеки  случай  текущите  предложения на  Комисията  за  вторична правна  уредба  на  делегираните 
актове и изпълнителните актове са ясен знак, че и Комисията, и Парламента ще се стремят да ограничат 
още повече ролята на комитетите по комитология при приемането на актове по изпълнението, като не е 
ясно до каква степен Съветът ще позволи приемането на делегирани актове  да избегне  контрола на 
комитетите по комитология. Подобно решение може да демотивира държавите членки да предвиждат 
приемането на делегирани актове.

Поглед към бъдещето: демократичния дефицит на ЕС и изпълнителните правомощия на Европейската 
комисия

Открояват се два прага на качествено изменение на правомощията на интеграционната общност, които са 
в основата на демократичния дефицит – това са въвеждането на единна парична единица и принципът на 
свободно движение на хора.  Общата валута  изисква определянето и изпълнението на наднационални 
макроикономически политики, които от своя страна се нуждаят от подходящи икономически политики, 
които да вземат необходимите решения. Премахването на граничния контрол позволява на нелегалните 
имигранти,  престъпници  и  терористи  да  се  движат  свободно  на  територията  на  Шенгенското 
пространство и съответно изискват общи полицейски действия на територията на целия ЕС.

Като институционално решение парламентаризацията на ЕС на пръв поглед е от естество  да реши в 
дългосрочен план предизвикателствата на демократичния дефицит по един органичен начин, намиращ 
своята естествена аргументация в парламентарните традиции на държавите членки. В този смисъл са и 
предложенията за по-задълбочена институционална реформа на някои от най-изтъкнатите изследователи 
на  ЕС.  Известни  са  и  ограниченията  на  модела  на  парламентаризация,  които  вече  бяха  обсъдени  в 
предходните части. В допълнение не само липсва европейски демос, но според някои автори той не е и 
необходим. В рамките на настоящето изследване не е възможно, а и не е необходимо да се изследват 
подробно аргументите на различните автори по въпроса. Остава валидно наблюдението, че към момента 
не  е  възможно  по-нататъшното  развитие  на  модела  на  парламентаризация  поради  ограниченията  на 
наднационалния елемент в институционалния механизъм след Договора от Лисабон. В този смисъл в 
средносрочен план не може да се очаква и по-нататъшна политизация на Комисията.

Един  възможен  способ  за  частично  намаляване  на  демократичния  дефицит  е  в  посока  на 
институционализация  на  процедурите  за  консултация  със  заинтересуваните  страни,  които  ще  бъдат 
засегнати от приложението на акта по изпълнение. Липсата на институционализация на участието на 
заинтересованите страни в изготвянето на проектите на актове по изпълнението на наднационално ниво е 
отдавна установен проблем. Първоначално идеята за институционализация се аргументира от Bignami 
1999, където се предлага заимстването на процедурата по консултация със заинтересованите страни в 
рамките на процеса на административно регулиране в САЩ (англ. notice and comment). Един от важните 
аргументи в подкрепа на използването на този механизъм е сходността на институционалната рамка на 
САЩ  с  тази  на  ЕС.  Процедурата  за  консултиране  със  заинтересуваните  страни  дава  възможност 
разнообразни  и  дори  противоречиви  интереси  да  бъдат  отчетени  в  процеса  на  административно 
правотворчество.  В  допълнение  институционализацията  на  процеса  гарантира  подобряването  на 
качеството на мерките по изпълнение, подобрява отчетността и улеснява прилагането на самите мерки.

2. Научни приноси на дисертацията

1. Проследена  е  цялостната  институционална  динамика  на  процедурите  за  осъществяване  на 
изпълнителните  правомощия,  предоставени  на  Европейската  комисия  от  ДЕОВС  до  новия 
комитологичен режим след Договора от Лисабон. 

2. Анализирани правната уредба и административната практика на националния координационен 
механизъм относно участието  на Република България в процедурите,  имащи отношение към 
изпълнителните правомощия на Комисията. Посочени са конкретни практически препоръки за 
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подобряване на координационния механизъм и подготовката на българските участници в тези 
процедури. 

3. Анализирани са  особеностите на практическото приложение на процедурите  по комитология 
спрямо разрешаването на генно модифицирани организми като област на правно регулиране с 
голяма политическа значимост. 

4. Извършена  е  холистична  нормативна  оценка  на  процедурите  за  осъществяване  на 
изпълнителните  правомощия,  предоставени  на  Европейската  комисия  чрез  юридически  и 
политологичен анализ, като се отчитат съществуващите академични дебати по въпроса и в двете 
науки.

5. Установена е причинно-следствена връзка и едно по-общо слабо взаимодействие между процеса 
на  парламентаризация  на  интеграционната  общност  и  еволюцията  на  изпълнителните 
правомощия на Комисията.

6. Посочени  са  векторите  на  възможна  институционална  промяна  относно  изпълнителните 
правомощия на Комисията, както и възможните им ограничения.
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