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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

към 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2018 ГОДИНА 

ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ И 

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ И ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА С НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПАРЛАМЕНТИ 

 



 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Списък на документите на Комисията, 

във връзка с които тя получи мотивирани становища
1
  

от националните парламенти през 2018 г. относно спазването на принципа на 

субсидиарност 

 

 
Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Брой 

мотивиран

и 

становища 

(Протокол 

№ 2) 

Брой 

гласове 

(Протокол 

№ 2)
2
 

Национална камара, 

подала 

мотивирано становище 

1 COM(2018) 147 и 

COM(2018) 148 

Предложение за директива на 

Съвета за определяне на 

правилата относно 

корпоративното данъчно 

облагане на значително 

цифрово присъствие; 

Предложение за директива на 

Съвета относно общата 

система на данък върху 

цифровите услуги, 

начисляван върху приходите 

от предоставянето на някои 

цифрови услуги 

4 7 DK Folketing (2 гласа)  

 

IE Dáil Éireann и Seanad Éireann 

(2 гласа)  

 

MT Kamra tad-Deputati 

(2 гласа) 

 

NL Tweede Kamer (1 глас)  

2 COM(2018) 277 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно 

оптимизирането на мерките 

за постигане на напредък по 

осъществяването на 

трансевропейската 

транспортна мрежа 

4 6 CZ Senát (1 глас) 

 

DE Bundestag (1 глас)  

 

IE Dáil Éireann и Seanad Éireann 

(2 гласа)  

 

SE Riksdag (2 гласа)  

3 COM(2017) 753 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно качеството на 

водите, предназначени за 

консумация от човека 
(преработена)  

4 5 AT Bundesrat (1 глас)  

 

CZ Poslanecká sněmovna 

(1 глас)  

 

IE Dáil Éireann и Seanad Éireann 

(2 гласа)  

 

UK House of Commons (1 

глас)  

                                                 
1
  За да може дадено становище да се окачестви като мотивирано становище съгласно определението в 

Протокол № 2, в него трябва да се посочват причините, поради които националният парламент счита, 

че законодателното предложение не е съобразено с принципа на субсидиарност, и като цяло то 

трябва да бъде изпратено на Комисията в срок от осем седмици, считано от момента на предаването 

на предложението на националните парламенти на всички официални езици. 
2
  Съгласно Протокол № 2 всеки национален парламент разполага с два гласа. В случай на двукамарна 

система всяка от камарите разполага с един глас. Когато мотивираните становища представляват 

най-малко една трета (за предложения по член 76 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз — една четвърт) от общия брой на дадените на националните парламенти гласове, прагът за 

задействане на т. нар. процедура ,,жълт картон“ е достигнат, т.е. проектът на законодателен акт 

трябва да бъде преразгледан. 19 от общо 56 (18 от общо 54 след оттеглянето на Обединеното 

кралство от Европейския съюз) гласа представляват една трета от общия брой на дадените гласове. 



 

2 

 
Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Брой 

мотивиран

и 

становища 

(Протокол 

№ 2) 

Брой 

гласове 

(Протокол 

№ 2)
2
 

Национална камара, 

подала 

мотивирано становище 

4 COM(2018) 639 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета за преустановяване на 

сезонните промени на 

часовото време и за отмяна на 

Директива 2000/84/ЕО 

3 4 DK Folketing (2 гласа)  

 

UK House of Commons (1 

глас)  

 

 UK House of Lords (1 глас)  

5 COM(2018) 51 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно оценката на 

здравните технологии и за 

изменение на Директива 

2011/24/ЕС 

3 3 CZ Poslanecká sněmovna 

(1 глас)  

 

DE Bundestag (1 глас)  

 

FR Sénat (1 глас)  

6 COM(2018) 184 и 

COM(2018) 185  

Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно 

представителни искове за 

защита на колективните 

интереси на потребителите и 

за отмяна на Директива 

2009/22/ЕО; Предложение за 

директива на Европейския 

парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 

93/13/ЕИО на Съвета от 5 

април 1993 г., Директива 

98/6/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, 

Директива 2005/29/ЕО на 

Европейския парламент и на 

Съвета и Директива 

2011/83/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета по 

отношение на по-доброто 

прилагане и 

модернизирането на 

правилата за защита на 

потребителите в ЕС 

 3
3
 3 AT Bundesrat (1 глас)  

 

SE Riksdag (2 гласа)  

  

7 COM(2017) 648 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на 

Директива 92/106/ЕИО 

относно създаването на общи 

правила за някои видове 

комбиниран транспорт на 

товари между държавите 

членки 

1 2 SE Riksdag (2 гласа)  

 

                                                 
3
  Докато шведският Riksdag изпрати едно мотивирано становище, което обхваща както COM(2018) 

184, така и COM(2018) 185, австрийският Bundesrat изпрати две отделни мотивирани становища, по 

едно за всяко предложение. Поради това, макар че както пакетът, така и всяко предложение 

поотделно получиха по две мотивирани становища, общият брой на мотивираните становища във 

връзка с този пакет е три. 



 

3 

 
Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Брой 

мотивиран

и 

становища 

(Протокол 

№ 2) 

Брой 

гласове 

(Протокол 

№ 2)
2
 

Национална камара, 

подала 

мотивирано становище 

8 COM(2017) 795 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета за определяне на 

правила и процедури за 

постигане на съответствие 

със законодателството на 

Съюза за хармонизация в 

областта на продуктите и за 

неговото прилагане, и за 

изменение на регламенти (ЕС) 

№ 305/2011, (ЕС) № 528/2012, 

(ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, 

(ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 

на Европейския парламент и 

на Съвета и на директиви 

2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 

2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 

2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 

2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 

2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 

2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 

2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 

2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на 

Европейския парламент и на 

Съвета 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 

9 COM(2017) 797 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета за прозрачни и 

предвидими условия на труд 
в Европейския съюз 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 

10 COM(2018) 131 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета за създаване на 

Европейски орган по труда 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 

11 COM(2018) 173 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно нелоялните 

търговски практики в 

отношенията между 

стопански субекти по 

веригата за доставка на 

храни 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 

12 COM(2018) 213 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета за установяване на 

правила, с които се улеснява 

използването на финансова и 

друга информация за 

предотвратяването, 

разкриването, разследването 

или наказателното 

преследване на определени 

престъпления, и за отмяна на 

Решение 2000/642/ПВР на 

Съвета 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 
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Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Брой 

мотивиран

и 

становища 

(Протокол 

№ 2) 

Брой 

гласове 

(Протокол 

№ 2)
2
 

Национална камара, 

подала 

мотивирано становище 

13 COM(2018) 274 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на 

Директива 2008/96/ЕО относно 

управлението на 

безопасността на пътните 

инфраструктури 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 

14 COM(2018) 325 и 

COM(2018) 327 

Предложение за решение на 

Съвета относно системата на 

собствените ресурси на 

Европейския съюз; 

Предложение за регламент на 

Съвета за определяне на 

мерки за прилагане на 

системата на собствените 

ресурси на Европейския съюз 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 

15 COM(2018) 373 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно механизъм за 

преодоляване на правните и 

административните пречки в 

трансграничен контекст 

1 2 SE Riksdag (2 гласа)  

16 COM(2018) 380 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета относно Европейския 

фонд за приспособяване към 

глобализацията (ЕФПГ) 

1 2 SE Riksdag (2 гласа) 
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Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Брой 

мотивиран

и 

становища 

(Протокол 

№ 2) 

Брой 

гласове 

(Протокол 

№ 2)
2
 

Национална камара, 

подала 

мотивирано становище 

17 COM(2018) 478 и 

COM(2018) 480 

Изменено предложение за 

регламент на 

Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на 

рамка за оперативна 

съвместимост между 

информационните системи 

на ЕС (граници и визи) и за 

изменение на Решение 

2004/512/ЕО на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 767/2008, 

Решение 2008/633/ПВР на 

Съвета, Регламент (ЕС) 

2016/399, Регламент (ЕС) 

2017/2226, Регламент (ЕС) 

2018/XX [Регламента за 

ETIAS], Регламент (ЕС) 

2018/XX [Регламента за ШИС 

в областта на граничните 

проверки] и Регламент (ЕС) 

2018/XX [Регламента за eu-

LISA]; Изменено предложение 

за регламент на 

Европейския парламент и 

на Съвета за създаване на 

рамка за оперативна 

съвместимост между 

информационните системи 

на ЕС (полицейско и съдебно 

сътрудничество, убежище и 

миграция) и за изменение на 

[Регламент (ЕС) 2018/XX 

[Регламента за Евродак],] 

Регламент (ЕС) 2018/XX 

[Регламента за ШИС в 

областта на 

правоприлагането], Регламент 

(ЕС) 2018/XX [Регламента за 

ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 

2018/XX [Регламента за eu-

LISA] 

1 2 IE Dáil Éireann и Seanad Éireann 

(2 гласа)  

 

18 COM(2017) 660 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на 

Директива 2009/73/ЕО относно 

общите правила за 

вътрешния пазар на 

природен газ 

1 1 FR Sénat (1 глас)  

19 COM(2017) 772 Предложение за решение на 

Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на 

Решение № 1313/2013/ЕС 

относно Механизъм за 

гражданска защита на Съюза 

1 1 CZ Poslanecká sněmovna (1 глас) 
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Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Брой 

мотивиран

и 

становища 

(Протокол 

№ 2) 

Брой 

гласове 

(Протокол 

№ 2)
2
 

Национална камара, 

подала 

мотивирано становище 

20 COM(2018) 392 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета за установяване на 

правила за подпомагане за 

стратегическите планове, 

които трябва да бъдат 

изготвени от държавите 

членки по линия на Общата 

селскостопанска политика 
(стратегическите планове по 

ОСП) и финансирани от 

Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) и от Европейския 

земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР), 

и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета и 

Регламент (ЕС) № 1307/2013 

на Европейския парламент и 

на Съвета 

1 1 FR Assemblée nationale (1 глас)  

21 COM(2018) 633 Изменено предложение за 

регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

Агенцията на Европейския 

съюз в областта на 

убежището и за отмяна на 

Регламент (ЕС) № 439/2010 — 

Принос на Европейската 

комисия към срещата на 

лидерите в Залцбург на 19 и 20 

септември 2018 г. 

1 1 IT Senato della Repubblica (1 глас)  

22 COM(2018) 640 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на 

Съвета за предотвратяване на 

разпространението на 

терористично съдържание 

онлайн — Принос на 

Европейската комисия за 

срещата на лидерите в 

Залцбург на 19—20 септември 

2018 г. 

1 1 CZ Poslanecká sněmovna (1 глас) 

ОБЩ брой получени мотивирани становища 37   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Брой становища, получени от Комисията през 2018 г., по национални 

парламенти/камари (политически диалог и механизъм за контрол на 

субсидиарността) 

Държава членка Камара 

Общ 

брой на 

становищата
4
 

Брой 

мотивирани 

становища 

(Протокол № 2) 

Португалия Assembleia da Republica 99 0 

Чешка република Senát 81 1 

Испания 

Las Cortes Generales: 

Senado de España и 

Congreso de los Diputados 

53
5
 0 

Германия Bundesrat 52 0 

Румъния Camera Deputaților 48 0 

Румъния Senatul 45 0 

Чешка република Poslanecká sněmovna 37 4 

Франция Senát 24 2 

Италия Senato della Repubblica 18 1 

Швеция Riksdag 15 12 

Обединено кралство House of Lords 14
6
 1 

Италия Camera dei Deputati  13 0 

Ирландия 
Houses of the Oireachtas: 

Dáil и Seanad Éireann  
12

7
 4 

Франция Assemblée nationale 11 1 

Австрия Bundesrat 10 3 

Полша Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 0 

Полша Senat Rzeczypospolitej Polskiej 6 0 

Словакия Národná rada 4 0 

Нидерландия Tweede Kamer 3 1 

Унгария Országgyűlés 3 0 

Дания Folketing 2 2 

Германия Bundestag 2 2 

Обединено кралство House of Commons 2 2 

Литва Seimas 2 0 

Нидерландия Eerste Kamer 2 0 

Малта Kamra tad-Deputati 1 1 

Белгия Sénat de Belgique/Belgische Senaat 1 0 

                                                 
4
  В това число становища, получени в рамките на „политическия диалог“, и мотивирани становища, 

получени от националните парламенти. 
5
  Всички представляват съвместни становища от двете камари. 

6
  В това число 13 становища, по отношение на които не се очакваше отговор на Комисията.  

7
  Всички представляват съвместни становища от двете камари. 
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Държава членка Камара 

Общ 

брой на 

становищата
4
 

Брой 

мотивирани 

становища 

(Протокол № 2) 

Белгия 

Chambre des Représentants de 

Belgique/Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers 

1 0 

Хърватия Hrvatski Sabor  1 0 

Австрия Nationalrat 0 0 

България Народно събрание 0 0 

Кипър Vouli ton Antiprosopon  0 0 

Естония Riigikogu 0 0 

Финландия Eduskunta 0 0 

Гърция Vouli ton Ellinon 0 0 

Латвия Saeima 0 0 

Люксембург Chambre des Députés 0 0 

Словения Državni svet 0 0 

Словения Državni zbor 0 0 

ОБЩО 569 37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Документи на Комисията, за които е получен най-голям брой становища
8
 през 

2018 г. (политически диалог и механизъм за контрол на субсидиарността)  

 
Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Общ 

брой 

на 

становищата
9
 

Брой 

мотивирани 

становища 

(Протокол № 2) 

1 COM(2018) 51 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно оценката на здравните 

технологии и за изменение на 

Директива 2011/24/ЕС 

10 3 

2 COM(2017) 753 Предложение за Директива на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно качеството на водите, 

предназначени за консумация от 

човека (преработена) 

8 4 

3 COM(2018) 148 Предложение за директива на Съвета 

относно общата система на данък 

върху цифровите услуги, начисляван 

върху приходите от предоставянето 

на някои цифрови услуги 

8 4 

4 COM(2018) 131 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Европейски орган по труда 

8 1 

5 COM(2018) 173 Предложение за директива на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно нелоялните търговски 

практики в отношенията между 

стопански субекти по веригата за 

доставка на храни 

8 1 

                                                 
8
  В таблицата са класирани всички документи на Комисията, за които са получени най-малко седем 

становища. В някои случаи становищата се отнасят и до други документи на Комисията. 
9
  В това число становища, получени в рамките на „политическия диалог“, и мотивирани становища, 

получени от националните парламенти. 
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Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Общ 

брой 

на 

становищата
9
 

Брой 

мотивирани 

становища 

(Протокол № 2) 

6 COM(2018) 392 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за установяване на правила за 

подпомагане за стратегическите 

планове, които трябва да бъдат 

изготвени от държавите членки по 

линия на Общата селскостопанска 

политика (стратегическите планове 

по ОСП) и финансирани от 

Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието (ЕФГЗ) и от 

Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент 

(ЕС) № 1305/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета и Регламент 

(ЕС) № 1307/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета 

8 1 

7 COM(2018) 394 Предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1308/2013 за установяване на обща 

организация на пазарите на 

селскостопански продукти, (ЕС) 

№ 1151/2012 относно схемите за 

качество на селскостопанските 

продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 

за определяне, описание, 

представяне, етикетиране и правна 

закрила на географските указания на 

ароматизирани лозаро-винарски 

продукти, (ЕС) № 228/2013 за 

определяне на специфични мерки за 

селското стопанство в най-

отдалечените региони на Съюза и 

(ЕС) № 229/2013 за определяне на 

специфични мерки в областта на 

селското стопанство по отношение на 

малките острови в Егейско море 

8 0 

8 COM(2018) 147 Предложение за директива на Съвета 

за определяне на правилата относно 

корпоративното данъчно облагане на 

значително цифрово присъствие 

7 4 
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Документ 

на Комисията 
Заглавие 

Общ 

брой 

на 

становищата
9
 

Брой 

мотивирани 

становища 

(Протокол № 2) 

9 COM(2018) 277 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно оптимизирането на мерките 

за постигане на напредък по 

осъществяването на 

трансевропейската транспортна 

мрежа 

7 4 

10 COM(2018) 640 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за предотвратяване на 

разпространението на терористично 

съдържание онлайн — Принос на 

Европейската комисия за срещата на 

лидерите в Залцбург на 19—20 

септември 2018 г. 

7 1 

11 COM(2018) 367 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за създаване на „Еразъм“: програма на 

Съюза в областта на образованието, 

обучението, младежта и спорта и за 

отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013 

7 0 

12 COM(2018) 393 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно финансирането, 

управлението и мониторинга на 

общата селскостопанска политика и 

за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 1306/2013 

7 0 

13 COM(2018) 476 Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за създаване на Европейски фонд за 

отбрана 

7 0 

14 COM(2017) 824 Предложение за директива на Съвета 

за определяне на разпоредби за 

повишаване на фискалната 

отговорност и средносрочния 

бюджетен подход в държавите 

членки 

7 0 

 


