
 

RR\1137712BG.docx  PE606.171v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Документ за разглеждане в заседание 
 

A8-0332/2017 

23.10.2017 

***I 
ДОКЛАД 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода 

за приемане на делегирани актове 

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)) 

Комисия по транспорт и туризъм 

Докладчик: Гезине Майснер 

  



 

PE606.171v02-00 2/14 RR\1137712BG.docx 

BG 

PR_COD_1amCom 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на 

делегирани актове (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2017)0136), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането 

на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента 

(C8-0116/2017), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 5 юли 2017 г.1, 

– след консултация с Комитета на регионите, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0332/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) За постигане на целите по 

Директива 2010/40/ЕС следва да се 

делегира на Комисията правомощието 

да приема актове в съответствие с член 

(4) За постигане на целите по 

Директива 2010/40/ЕС следва да се 

делегира на Комисията правомощието 

да приема актове в съответствие с член 

                                                 
1 Все още непубликувано в Официален вестник. 
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290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за допълнителен 

период от пет години, считано от 27 

август 2017 г. Този период следва да се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът 

възразят срещу подобно продължаване. 

От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да провежда подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат провеждани 

в съответствие с принципите, заложени 

в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, за да се осигури равно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове, 

290 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

спецификациите, необходими за 

гарантиране на правната и 

оперативната съвместимост и 

непрекъснатостта на внедряването и 

експлоатацията на ИТС за 

приоритетните действия, за 

допълнителен период от пет години, 

считано от 27 август 2017 г. Този 

период следва да се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или Съветът 

възразят срещу подобно продължаване. 

От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да провежда подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат провеждани 

в съответствие с принципите, заложени 

в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, за да се осигури равно 

участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове, 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 

Директива 2010/40/ЕС 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Правомощието да приема 

делегираните актове, посочени в 

член 7, се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от 27 

1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 



 

RR\1137712BG.docx 7/14 PE606.171v02-00 

 BG 

август 2017 г. Делегирането на 

правомощието се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. Комисията изготвя доклад 

относно делегирането на 

правомощието не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на всеки 

петгодишен срок.“ 

условия. 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 а (нов) 

Директива 2010/40/ЕС  

Член 12 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 1a. В член 12 параграф 2 се заменя 

със следното:  

2. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията 

нотифицира едновременно 
Европейския парламент и Съвета за 

него. 

2. Правомощието да приема 

делегираните актове, посочени в 

член 7, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 27 

август 2017 г. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на това 

правомощие не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 
Европейският парламент или Съветът 

възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 
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Изменение  4 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 б (нов) 

Директива 2010/40/ЕС  

Член 12 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 1б. В член 12 параграф 3 се заменя 

със следното: 

3. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията съгласно условията по 

членове 13 и 14. 

3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 7, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. 

Прекратяването поражда действие в 

деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 в (нов) 

Директива 2010/40/ЕС  

Член 12 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1в. В член 12 се добавя следният 

параграф: 

 3a. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка, в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество. 
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Изменение  6 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 г (нов) 

Директива 2010/40/ЕС  

Член 12 – параграф 3 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1г. В член 12 се добавя следният 

параграф: 

 3б. Веднага след като приеме 

делегиран акт, Комисията 

нотифицира едновременно 

Европейския парламент и Съвета за 

него. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 д (нов) 

Директива 2010/40/ЕС  

Член 12 – параграф 3 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1д. В член 12 се добавя следният 

параграф: 

 3в. Делегиран акт, приет съгласно 

член 7, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът са представили възражения 

в срок от два месеца след 

нотифицирането на Европейския 

парламент и Съвета за акта или ако 

преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът 

са уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива 

на Европейския парламент или на 

Съвета. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 
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Член 1 – параграф 1 e (нов) 

Директива 2010/40/ЕС 

Членове 13 и 14  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Членове 13 и 14 се заличават. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 ж (нов) 

Директива 2010/40/ЕС 

Член 17 – параграф 5 

 

Текст в сила Изменение 

 В член 17 параграф 5 се заменя със 

следното: 

„5. В съответствие с процедурата по 

консултиране, посочена в член 15, 

параграф 2, Комисията приема работна 

програма до 27 февруари 2011 г. 

Работната програма включва цели и 

срокове за прилагането ѝ всяка година и 

при необходимост предлага нужните 

адаптации. 

„5. В съответствие с процедурата по 

консултиране, посочена в член 15, 

параграф 2, Комисията приема работна 

програма до 27 февруари 2011 г. 

Работната програма включва цели и 

срокове за прилагането ѝ всяка година и 

при необходимост предлага нужните 

адаптации.  

 Комисията актуализира работната 

програма, свързана с дейностите по 

член 6, параграф 3, до... [12 месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящото решение] и преди всяко 

следващо петгодишно удължаване на 

срока на правомощието за приемане 

на делегирани актове в съответствие 

с член 12, параграф 2.“ 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Контекст 

 

Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни 

системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове 

транспорт (Директивата за ИТС) изисква приемането на спецификации чрез делегирани 

актове за действия в четирите приоритетни области. Директивата за ИТС беше един от 

първите законодателни актове на Съюза, предвиждащи използването на делегирани 

актове, и правомощието да се приемат делегирани актове беше предоставено на 

Комисията само за ограничен период от време (до 27 август 2017 г.). 

 

След влизането в сила на Директивата за ИТС бяха приети пет делегирани акта: относно 

хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС; 

относно данни и процедури за предоставянето, където е възможно, на минимална 

универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по 

пътищата, която е безплатна за потребителите; относно предоставянето на 

информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и 

търговски превозни средства;  относно предоставянето в целия ЕС на информационни 

услуги в реално време за движението по пътищата; и предоставянето в целия ЕС на 

информационни услуги за мултимодални пътувания. 

Петият делегиран акт беше финализиран съвсем наскоро с експерти на държавите членки 

и се отнася за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални 

пътувания. В допълнение към изискванията за оперативна съвместимост за eCall 

изградените във връзка с тези аспекти механизми за обмен на данни допринасят в 

значителна степен за целите на стратегията за цифров единен пазар. Понастоящем 

Комисията подготвя оценка на директивата, която ще включва и доклад относно 

изпълнението. Предвидено е тя да бъде приключена през 2018 г. 

 

Предназначение 
Предложението за решение има за цел да удължи срока на делегирането на правомощия 

с период от пет години, считано от 27 август 2017 г. Този период следва да се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент 

или Съветът възразят срещу подобно продължаване. 

 

Становище на докладчика 

Докладчикът направи оценка на предложението и препоръчва решението на Комисията 

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Директива 2010/40/ЕС по отношение на срока за приемане на делегирани актове 

(COM(2017)0136 – C8 0191 – 2017/0136 (COD) да бъде подкрепено. 

 

През следващите години се очаква цифровизацията на транспорта като цяло и по-

специално на ИТС да направи голяма крачка напред. Като част от стратегията за 

цифровия единен пазар Европейската комисия се стреми да засили използването на ИТС 

решенията, за да се постигне по-ефективно управление на транспортната мрежа в полза 

на пътниците и предприятията. ИТС ще бъдат използвани за подобряване на пътуванията 

и операциите по специални и комбинирани видове транспорт. Европейската комисия 
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също така работи за подготвяне на почвата за следващото поколение ИТС решения чрез 

въвеждането на кооперативни ИТС, проправяйки пътя за автоматизация в транспортния 

сектор. 

 

Докладчикът подчертава, че за да може Комисията да приема нови спецификации чрез 

делегирани актове, е от основно значение да се удължи срокът на делегирането на 

правомощието. Освен това може да се наложи да се актуализират спецификациите, които 

вече бяха приети, за да се вземе предвид технологическият прогрес или опитът от 

тяхното прилагане в държавите членки. 

За няколко други дейности, спадащи към приложното поле на Директива 2010/40/ЕС, все 

още трябва да бъдат намерени решения чрез делегирани актове. Ако не се удължи срокът, 

за който е делегирано правомощието на Комисията, това ще застраши интегрираното и 

координирано внедряване в целия ЕС на оперативно съвместими ИТС в областта на 

автомобилния транспорт и техните интерфейси с други видове транспорт. 

 

Съветът също така предлага предложението на Комисията да бъде прието, като се 

въведат някои изменения на член 1, с които се подобрява формулировката в съответствие 

с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Освен това 

Съветът поставя изискване за редовно актуализиране на работната програма на 

Комисията във връзка със спецификациите, осигуряващи съответствието, оперативната 

съвместимост и непрекъснатостта на внедряването и експлоатацията на ИТС за действия 

в приоритетните области.  

 

Докладчикът изразява съгласие с общия подход на Съвета и предлага същите промени 

като предложените от ЕП изменения. Ако тези изменения бъдат приети от Парламента, 

Съветът би могъл да приеме позицията на ЕП на първо четене без изменения. Така би 

отпаднала необходимостта от провеждането на тристранни срещи. 
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