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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 2.12.2009 
COM(2009)665 окончателен 
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО 
СЪВЕТА 

Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход  

1. След влизането на Договора от Лисабон в сила на 1 декември 2009 г. 
Европейският парламент и Съветът ще трябва да се произнесат по 
предложения, които Комисията е представила въз основа на договорите преди 
тази дата и които са на различни етапи от законодателната или 
незаконодателната процедура1. 

Влизането в сила на Договора от Лисабон ще има за тези предложения, по 
които работата не е приключила, различни видове последствия: 

(1) Членовете на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване 
на Европейската общност, които представляват правното основание или 
правните основания на всички предложения, основани на тези 
договори, са преномерирани. Във връзка с това преномерирането на 
членовете на договора се извършва автоматично по силата на член 5 от 
Договора от Лисабон в съответствие с таблиците на съответствието в 
приложението на този договор.  
 
От практическа гледна точка институциите трябва — всяка за това, 
което се отнася до нея, да прилагат новата номерация в документите, 
които изготвят след влизането на Договора от Лисабон в сила. 

(2) Механизмът за вземане на решения ще се различава за определен 
брой предложения, по които работата не е приключила. По-конкретно 
Договорът от Лисабон предвижда включване в т.нар. процедура за 
„съвместно вземане на решения“, която отсега нататък се нарича 
„обикновена законодателна процедура“, много нови случаи и прилагане 
на новата процедура за одобрение, по-конкретно за сключването на 
международните споразумения.  
 
Във връзка с това новите механизми трябва да се прилагат от момента 
на влизане на Договора от Лисабон в сила. 

(3) За относително ограничен брой предложения внесените от Договора от 
Лисабон изменения водят до изменение на правното им основание, 
което изменение включва повече от една проста промяна на 

                                                 
1 Използваната терминология взема под внимание концепцията за законодателна процедура и за 

незаконодателна процедура, затвърдени в Договора от Лисабон. Настоящото съобщение 
разглежда обикновените и специалните законодателни процедури, както и незаконодателните 
процедури, осъществявани въз основа на правни основания от договорите. То не се отнася до 
процедури във връзка с актове за изпълнение или делегирани актове. 
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номерацията. С настоящото съобщение Комисията пристъпва към 
официалното изменение на тези предложения (приложение 1). 

(4) За няколко предложения Договорът от Лисабон изменя правната рамка 
в дълбочина.  
 
Става въпрос за предложенията, представени от Комисията съгласно 
дял VI от Договора за Европейския съюз, които вече са свързани с новия 
дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз. За тези 
предложения не е възможно просто настоящото правно основание да се 
замени с ново, като се имат предвид естеството и обхвата на тези актове.
  
 
Тези „изгубили сила“ предложения следва да бъдат официално 
оттеглени и в по-голямата си част и в най-кратки срокове ще бъдат 
заменени с нови предложения, които ще отчитат новата рамка на 
Договора от Лисабон (приложение 2).  

(5) На последно място, що се отнася до прекомерните дифицити, Комисията 
официално преобразува в предложения своите препоръки, направени 
съгласно член 126, параграф 6 от ДФЕС (предишен член 104, параграф 6 
от ДЕО) (приложение 3). 

2. Комисията състави индикативен списък на предложенията, по които 
работата не е приключила, които е представила преди влизането на Договора 
от Лисабон в сила (приложение 4). Правните основания, освен тези от 
Договора за ЕО и Договора от Лисабон, не са взети под внимание, поради това 
че не са изменени. Този списък посочва за всяко от тези правни основания 
последствията от влизането в сила на упоменатия договор. Видовете процедури 
са включени в приложение 5. 
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